
ELISA-problematika 
 
                    
Problém    Príčina Riešenie 
Slabý alebo žiadny 
signál. 

Vynechaniekľúčovej 
reagencie. 

Skontrolujte, či boli všetky reagencie pridané v správnom 
poradí. 

 Nesprávne pripravený, 
nekompletný alebo zlý 
substrát. 

Skontrolujte, či je vybraný substrát vhodný pre použitý 
enzýmový konjugát (pNPP pre alkalickú fosfatázu, OPD resp. 
TMB pre peroxidázu). Riaďte sa pokynmi pre jednotlivé 
substráty. Ak sa pridáva peroxid vodíka, skontrolujte, či je 
čerstvý. 

 Príliš dôkladné 
premývanie. 

Použite automatickú premývačku, pokiaľ je dostupná 
a eliminujte alebo redukujte koncentráciu detergentu 
v premývacom pufri. 

 Nevhodná doba 
inkubácie. 

Skontrolujte či je inkubačná doba vhodná pre daný systém. 
Typický čas pre vyvíjanie je v rozmedzí 10-30 min. 

 Substrát alebo konjugát 
nie je aktívny alebo je 
slabý. 

Testujte aktivitu substrátu alebo konjugátu. 

 Prítomnosť inhibítorov 
enzýmu. 

Azid sodný inhibuje peroxidázovú aktivitu. 

 Fotometer nie je 
nastavený optimálne. 

Skontrolujte nastavenie filtru alebo vlnovej dĺžky. 

 Nevhodná teplota pri 
teste (príliš nízka teplota). 

Použite doporučenú teplotu inkubácie pre test. Temperujte 
substrát na laboratórnu teplotu pred použitím. 

 Vo väzbovom roztoku je 
prítomná blokujúca 
bielkovina. 

Odstráňte blokujúcu bielkovinu z väzbového roztoku. 

Vysoké pozadie Krížová reakcia. Detekčná protilátka krížovo reaguje s naviazanou protilátkou. 
Urobte vhodný kontrolný test. 

 Nešpecifická väzba 
protilátok. 

Použite vhodný blokovací pufer. 

 Koncentrácia značenej 
sekundárnej protilátky je 
príliš vysoká. 

Urobte rôzne riedenia a stanovte optimálnu pracovnú 
koncentráciu. 

 Nevhodná reakčná 
teplota. 

Skontrolujte, či inkubačná teplota nepresiahla 37°C. 

 Nevhodné premývanie 
jamiek. 

Zabezpečte úplné plnenie a odsávanie premývacieho pufru vo 
všetkých jamkách. Ak je to možné, použite automatickú 
premývačku. 

 Kontaminujúci enzým vo 
vzorke. 

Testujte vzorku so substrátom kvôli kontaminujúcej enzýmovej 
aktivite. 

Nerovnomerný 
vývoj zafarbenia 

Nevhodné premývanie 
jamiek. 

Zabezpečte úplné plnenie a odsávanie premývacieho pufru vo 
všetkých jamkách. Ak je to možné, použite automatickú 
premývačku. 

Zlá kalibračná 
krivka 

Nekompletné odsávanie 
jamiek. 

Zabezpečte úplné odsávanie roztoku z jamiek medzi 
jednotlivými krokmi. Ak je to možné, použite automatickú 
premývačku. 

 Chyba v pipetovaní, zlé 
riedenie. 

Skontrolujte riedenie a výpočet 

 Zlé premiešanie 
reagencií, zlá alebo 
kolísavá adsorpcia 
reagencií na platničku. 

Zabezpečte dostatočné premiešanie reagencií. Skontrolujte 
výber väzbového roztoku, zvyčajne PBS pH 7,4 alebo 
hydrogénuhličitanový pufer, pH 9,6. Skúste predĺžiť dobu 
inkubácie. Uvažujte o použití iných platničiek. Skontrolujte 
homogenitu vzoriek. 

Neočakávané 
výsledky 

Vynechanie reagencií. Uistite sa, že reagencie boli správne pripravené a pridané 
v správnom poradí. 

 Chyba v riedení. Skontrolujte pipetovanie a výpočet. 
 Technický problém. Poriadne premiešajte reagencie. Premývacie kroky sú kritické. 
 Použité nevhodné ELISA 

platničky. 
Ak sa používa fluorescenčná detekcia, musia byť použité 
vhodné platničky. 
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