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GLUTEN W ŻYWNOŚCI
Celiakia
(glutenozależna enteropatia) jest chorobą genetyczną charakteryzującą się
nietolerancją glutenu, czyli białka zawartego w ziarnach pszenicy oraz białek o podobnej
strukturze występujących w jęczmieniu, życie oraz owsie (głównie w jego zanieczyszczeniach).
Lekiem dla osób chorych na celiakię jest dieta „bezglutenowa”, którą trzeba przestrzegać przez
całe życie. Konsekwencjami, wynikającymi z nieprzestrzegania diety są: zanik kosmków jelita
cienkiego, zespół złego wchłaniania, niedożywienie, nowotwory układu pokarmowego.
Główne zagrożenie wiąże się z nieświadomym spożywaniem żywności zanieczyszczonej
glutenem, a oznakowanej jako „bezglutenowa” (nie zawierająca glutenu).
Żywność uważana jest za bezglutenową, gdy ilość glutenu w niej zawarta nie przekracza 20 ppm,
czyli 20 mg/kg. Kontrola czystości (jakości) żywności stosowanej w diecie „bezglutenowej” jest
podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa osobom chorym na celiakię.

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI GLUTENU
Badanie zawartości glutenu w surowcach i gotowych do spożycia wyrobach spożywczych
wykonuje się w Pracowni Diagnostyki Immunologicznej Zakładu Mikrobiologii i Immunologii
Klinicznej IPCZD od roku 1990. Badanie wykonuje się techniką R5-ELISA zatwierdzoną przed
Codex Alimentarius Commission FAO/WHO. Czułość metody wynosi 3 ppm glutenu (3mg/kg).
Zlecone oznaczenia realizowane są w zależności od ilości przekazanych produktów zwykle
w terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia próbek produktów.
Koszt wykonania badania jednego produktu wynosi 450 zł netto.
Zapraszamy również do stałej współpracy na atrakcyjnych warunkach przy badaniu zawartości
glutenu w Państwa produktach.
IPCZD zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które zostały
udostępnione, a nie są podane do publicznej wiadomości.
Wyniki badań zostaną przekazane przez Dział Jakości i Wsparcia Pacjenta
po przesłaniu skanu dowodu zapłaty na adres: logo@ipczd.pl.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
Getin Bank, nr konta 95 1560 0013 2367 2381 0996 0001,
na podstawie wystawionej faktury VAT.
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DOKUMENTY I PRÓBKI
Składając zlecenie na badanie zawartości glutenu w Państwa produktach prosimy o przekazanie:
1. Pismo – zlecenie wg załączonego wzoru, zawierające dane Firmy/Producenta, dane o
produkcie oraz podpis osoby zlecającej i pieczęć Zlecającego badanie).
2. Dostarczone próbki produktów do badań (minimum 100 g) w szczelnie zamkniętych
opakowaniach opatrzone nazwą handlową oraz numerem serii.
Próbki wraz ze zleceniem winny być dostarczone pod adres:
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej
Pracownia Diagnostyki Immunologicznej
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
budynek A, I piętro, pokój 125
Informacji udziela:
prof. Hanna Gregorek
tel.: 22 815 70 29 lub 22 815 70 32
e-mail: h.gregorek@ipczd.pl

Uwaga!

Każda zmiana procesu technologicznego i/lub serii surowców użytych do produkcji
przedmiotowych produktów wymaga ponownego badania w celu oceny zawartości
glutenu.

