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Abstrakt  

Cashewnöt Anacardium occidentale är en trädnöt som härstammar från Brasilien. Cashewnöten har 

familjenamnet Anacardiaceae och tillhör sumakväxterna. Om en individ är allergisk mot cashewnöt 

kan individen också reagera på mango, rosépeppar, pistagenöt, sumak, klättersumak och perukbuskar, 

detta kallas då korsreaktion och beror på att proteinerna liknar varandra då de tillhör samma släkt. 

Typ I–reaktionen är en IgE-medierade reaktion som kan orsaka födoämnesallergi, anafylaktisk chock 

och astma. Reaktionen orsakar hyperreaktivitet som representerar allergen, vilket immunsystemet 

stimulerar till antikroppssvar av IgE-typ. Syftet med denna studie var att jämföra två Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay (ELISA) kit och undersöka hur specifikt kiten detekterade cashewnötsprotein i 

livsmedel. Till studien användes tre livsmedelskategorier; livsmedel som är fri från cashewnötter, 

livsmedel med tillsatta cashewnötter samt livsmedel med spår av cashewnötter. Proverna 

preparerades, analyserades med ELISA och avlästes i spektrofotometer. Kiten gav olika resultat och 

alla livsmedel analyserades inte på samma sätt. AgraQuant® Plus Cashew ELISA hade högre 

absorbansvärde än Ridascreen® FAST Cashew.  

Konklusionen av studien var att det var svårt att jämföra två ELISA kit när de hade olika limit of 

detection och limit of quantifications gräns. Ridascreen® FAST Cashew hade färre korsreaktioner, 

vilket kan vara en fördel för patienternas provsvar.   
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Introduktion 

Cashewnöten, Anacardium occidentale, härstammar från Brasilien och är en trädnöt som tillhör 

sumakväxt med familjenamn Anacardiaceae. Cashewnöten är släkt med mango, rosépeppar, 

pistagenöt, sumak, klättersumak och perukbuskar vilket innebär att dessa kan orsaka korsreaktioner 

för individer som är allergiska mot cashewnöt (1). Cashew är en stenfrukt med gråaktig färg, den är 

cirka tre cm lång och växer på ständigt gröna träd som kan bli 12 – 15 meter höga. Själva frukten är 

njurformad med ett njurformat frö som är själva cashewnöten. Bladen på trädet är läderartade, 

äggformade och cirka 20 cm långa med små blommor som växer i täta knippen. När frukten blommar 

så sväller blomskaftet och blombotten blir till en fruktliknande bildning på cirka fyra-åtta cm lång, en 

skenfrukt bildas och kallas cashewäpple (2).  

 

En individ kan få en allergireaktion på olika sätt, när det gäller födoämne är det framför allt när 

individen intar födoämnet som denne är allergisk mot som en allergireaktion bryter ut. Det finns fyra 

olika typer av allergireaktioner; IgE-medierad reaktion (typ I), antikroppsberoende cytotoxisk reaktion 

(typ II), immunkomplexmedierad reaktion (typ III) och cellmedierad reaktion (typ IV). Det är framför 

allt IgE-medierade reaktioner som orsakar födoämnesallergi, anafylaktisk chock, astma, hösnuva och 

nässelfeber hos individer. Typ I-reaktion är en IgE-medierad reaktion som orsakar hyperreaktivitet 

som representerar allergen, vilket innebär att immunsystemet stimulerar allergenerna till antikropps-

svar av IgE-typ. Mycket låga koncentrationer av allergenerna stimulerar i regel T-hjälparcell med 

cytokinsignal 2 svar och IgE-syntes. Deras egenskaper är att de har hög löslighet och stabilitet, de har 

oftast proteasaktivitet och proteinerna är relativt små (2).  

 

Det finns olika typer av överkänslighet mot födoämnen, den ena är födoämnesallergi vilket innebär att 

IgE-antikroppar kan påvisas hos patienten, medan vid födoämnesintolerans kan IgE-antikroppar inte 

påvisas. Däremot är symtomen för födoämnesallergi och födoämnesintolerans lika. Symtomen kan 

vara diarré, illamående och kräkningar, kolik och ibland också hudreaktioner som liknar nässelfeber 

(3). De vanligaste födoämnesallergier hos barn är mjölk, ägg, jordnöt, cashewnöt och hasselnötter (4) 

medan hos vuxna är ägg, fisk, mjölk, skaldjur, råg, vete och aromämne (3). Vad gäller födoämnes-

intolerans hos barn är det mjölk, livsmedelstillsatser, ägg, och fisk och hos vuxna livsmedelstillsatser, 

mjölk, råg och vete (3). Cirka 2% av alla barn är komjölksallergiker under det första levnadsåret och 

mer än 90% av barnen som är komjölksallergiker växer ifrån den kliniska allergin före treårsåldern 

(2).  

 

Individer med svår allergi kan erbjudas immunterapi, hyposensibilisering, vilket innebär en långvarig 

behandling på flera år där allergenet injiceras subkutant i mycket låga koncentrationer, 

koncentrationerna ökas sedan successivt som behandlingen fortskrider. Detta görs för att provocera 

fram IgG-svar mot allergenet så att IgG-antikropparna, istället för IgE-antikroppar, kan reagera och på 

så sätt avlägsna allergenet. När individen sedan utsätts för allergenet så blir reaktionen mindre 

allvarlig (3). De kända proteinerna som är allergiframkallande hos cashewnöten är vicilin Anacardium 

orientale (Ana o) 1, legumin Ana o 2 och albuminet Ana o 3 (5). Av de tre nämnda proteinerna är det 

framför allt Ana o 3 som kan orsaka system allergiska reaktioner. Allergenerna i cashewnöten 
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klassificeras som lagringsproteiner vilket innebär att proteinerna är stabila mot upphettning och 

enzymatisk nedbrytning och alltså finns intakt även efter tillagning (6). Livsmedel som innehåller 

cashewnötter måste alltid märkas på förpackningen/ingrediensförteckningen enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning, EU nr 1169/2011 för att cashewnöt är den fjärde vanligaste 

födoämnesallergenet (7). Cashewnötsallergi kan orsaka anafylaktisk chock hos individen och som kan 

vara livshotande. Cashewnötter kan ingå i till exempel mat, bakverk och konfektyrer (8).  

 

Syftet med denna studie var att jämföra två olika Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) kit 

och undersöka hur specifikt kiten detekterar cashewnötsprotein i olika livsmedel. 
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Material och metoder 

Livsmedel 

Tre livsmedelskategorier med totalt 16 olika livsmedel analyserades;  

Livsmedel utan cashewnöt: Röda linser (Risenta AB, Sollentuna, Sverige), Sojaproteinisolat (AB R 

Lundberg, Malmö, Sverige), Nutella (Ferrero, Malmö, Sverige), Mangosnacks (Kung Markatta, 

Sverige), Rosépeppar (Santa Maria AB, Mölndal, Sverige), Pistagenötter rostade och saltade, 

Hasselnötter EKO och KRAV, Göteborgs Digestivekex EKO (Orkla Confectionery & Snacks Sverige), 

Förtjockningsmedel 1 (Dienstleistung Lebensmittel Analytik GbR Ahrensburg, Germany). 

 

Livsmedel med tillsatt cashewnöt eller enbart cashewnöt: cashew med rismjöl (egen blandning av DLA 

med rismjöl, DLA (Dienstleistung Lebensmittel Analytik GbR) Ahrensburg, Germany)), cashew med 

mjölkchoklad (egen blandning av mjölkchoklad och FAPAS prov, York, United Kingdom), NAN PRO 1 

mjölkbaserad modersmjölksersättning (Nestlé Sverige AB, Helsingborg, Sverige) och Semper mjölk 

(Semper AB, Sverige). Förtjockningsmedel 2 (Dienstleistung Lebensmittel Analytik GbR Ahrensburg, 

Germany), FAPAS (York, United Kingdom). 

 

Livsmedel med spår av cashewnöt eller andra nötter: Organic peanut butter creamy (Green Choice, 

Holland), Nougatsås (Ica, Solna, Sverige), naturella cashewnötter (Exotic Snacks AB Skogås, 

Stockholm, Sverige), Salta jordnötter (OLW, Orkla Confectionery & Snacks Sverige), 

förtjockningsmedel 3 (Dienstleistung Lebensmittel Analytik GbR Ahrensburg, Germany). 

 

AgraQuant® Plus Cashew ELISA, Romer Labs, Tulln, Austria 

Extraktion 
Proverna vägdes upp och sen tillsattes extraktionskapslar, som först upplösts i 80 – 100°C förvärmt 

miliQ vatten och därefter skakades rören kraftigt. Extraktet fördes sedan över till centrifugrör för 

centrifugering vid 8000 g under 5 min. Supernatanten användes sedan för vidare analys med ELISA.  

Analys med ELISA  

Analysen utfördes enligt tillverkarnas instruktioner och provernas supernatant samt standard 

pipetterades till en överföringsplatta. En multikanalpipett användes för att applicera samtliga prover 

och standard till en ELISA platta förbehandlade med cashew-specifika antikroppar som sedan 

inkuberades i rumstemperatur. De cashew-specifika antikropparna kunde binda in till cashew protein 

som därefter bildade ett antigen-antikropp komplex (4). Brunnarna tvättades fem gånger med 

tvättbuffert (20x) och de obundna proteinerna tvättades bort. Tvättningen upprepades även efter 

inkubering med konjugat, som också inkuberades i rumstemperatur. Inkubering med substrat skedde 

under mörker i rumstemperatur. Efter inkubering med substrat tillsattes stopplösning och provernas 

samt standardens blåa färg växlades till gul färg. ELISA plattan avlästes sedan direkt i 

spektrofotometer vid A450.  
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Ridascreen® FAST Cashew, R-biopharm, Darmstadt, Germany 

Extraktion  

Proverna vägdes upp, därefter tillsattes förvärmd 60°C 10 x extraktionsbuffert och rören skakades 

kraftigt. Rören inkuberades sedan i förvärmd skakinkubator i 60°C under 10 min. Efter inkuberingen 

placerades rören för avsvalning och centrifugerades vid 2500 g under 10 min i en kylcentrifug vid 4°C. 

För prover som innehöll kryddor extraheras proverna med skummjölkspulver som blandades ut med 

10 x extraktionsbuffert istället för miliQ vatten. För övrigt samma metod som ovan vad gäller 

extraktion.  

Analys med ELISA  
Provernas supernatanter samt standard överfördes därefter till överföringsplatta. En multikanalpipett 

användes sedan för att pipettera över samtliga prover och standard till en förbehandlad ELISA platta. 

Brunnarna var preparerade med cashew protein specifika antikroppar som därefter fick inkubera. 

Efter inkubation tvättades plattan med 10 x tvättbuffert. Detta steg upprepades efter inkubering med 

11 x konjugat  och efter inkubering med substrat/kromagen. Efter inkubering med substrat/kromagen 

tillsattes stopplösning. Enzymet i substrat/kromagen konverterade kromogenet till en blå färg, när 

stopplösningen tillsattes så gick den blåa färgen till en gul färg. ELISA plattan avlästes sedan direkt i 

spektrofotometer vid A450.   

 

Återvinning 

Malda cashewnötter blandades med modersmjölksersättning till en positiv kontroll, blandning A 

beräknades innehålla 20 000 mg cashewnöt/kg. Från blandning A gjordes en ny blandning, blandning 

B som beräknades innehålla 400 mg cashewnöt/kg.  Återvinningen skulle ha beräknats genom att ta 

medelvärdet av erhållet resultat dividerat med beräknat resultat multiplicerat med 100. Återvinningen 

anges sedan i procent. Återvinningen beräknades för att undersöka om metoden var tillförlitlig och 

kunde detektera den mängd cashewnötsprotein som tillsattes i ett prov. 

 

Statistiska analyser 

Medelvärde på samtliga prover utom standard uträknades med Microsoft Excel version 16.11.1 Om den 

interna kontrollen hunnits analyserats korrekt med rätt antal prover så skulle även relativ standard-

avvikelse och standardavvikelse räknas ut.  

 

Etiska överväganden 

Ingen etisk granskning behövs då proverna kommer från livsmedel. 
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Resultat 

Specificitet för AgraQuant® Plus Cashew ELISA, Romer Labs  

Gränserna för att upptäcka cashewnötsprotein i livsmedel med standardkurvan för var koncentration som 

motsvarar absorbans i intervallet 0,336 – 1,756 nm (Fig.1). Uppmätta värden av sojaproteinisolat, för-

tjockningsmedel 1 och mangosnacks kunde ej påvisa cashewnötsprotein i provet då resultatet <0,336 nm. 

Förtjockningsmedel 3 med 1:20 000 spädning och rosépeppar med skummjölkspulver analyserades ej. 

Förtjockningsmedel 3 med 1:50 000 var fortfarande >max, därför analyserades ej 1:20 000 spädningen, 

vad gäller rosépeppar behövdes ingen annorlunda extraktion med skummjölkspulver. Förtjockningsmedel 

3 med 1:50 000 spädning, cashew med mjölkchoklad, rosépeppar samt pistagenötter kunde påvisa mycket 

höga halter av cashewnötsprotein >1,756 nm. Förtjockningsmedel 2 hade höga halter av cashewnötsprotein 

men påvisbar (899,57 mg cashewnötsprotein/kg). Röda linser, Nutella, nougatsås och hasselnötter kunde 

identifiera spår av cashewnöt även om det inte framgick på livsmedelsförpackningen. Blandproverna 

cashew med rismjöl, FAPAS, cashew med modersmjölksersättning och digestivekex hade olika mängd 

tillsatt cashewnöt och resultaten varierade mellan 0,1875 – 442,05 mg cashewnötsprotein/kg (Tab.1). 

 

Sojaproteinisolat, förtjockningsmedel 1, förtjockningsmedel 2, cashew med rismjöl, röda linser och 

samtliga digestivekex analyserades fyra gånger. Jordnötssmör, Nutella, nougatsås, FAPAS (positiv 

kontroll), mangosnacks, rosépeppar, pistagenötter, hasselnötter, salta jordnötter och cashew med 

modersmjölksersättning analyserades med dubbelprover. Cashew med mjölkchoklad analyserades en 

gång. Extraktionsbufferten analyserades ej på grund av att ingen negativ kontroll användes under 

analysen.  

 

Specificitet för Ridascreen® FAST Cashew, R-biopharm 

Gränserna för att upptäcka cashewnötsprotein i livsmedel med standardkurvan var koncentrationen 

som kunde avläsas mellan absorbansen 0,05 – 2,232 nm (Fig.1). Uppmätta värden av sojaprotein-

isolat, förtjockningsmedel 1, röda linser, Nutella, nougatsås, mangosnacks, hasselnötter och salta 

jordnötter kunde ej påvisa cashewnötsprotein i provet då resultatet <2,50 mg cashewnötsprotein/kg. 

Förtjockningsmedel 2, förtjockningsmedel 3 med 1:20 000 spädning, cashewnöt med rismjöl, cashew-

nöt med mjölkchoklad, FAPAS, cashewnöt med modersmjölksersättning samt digestivekex hade olika 

mängd tillsatt cashewnöt och resultaten varierade mellan 1,37 – 79211,18 mg cashewnötsprotein/kg.  

Rosépeppar (vanlig extraktion), rosépeppar (med skummjölkspulverextraktion) och pistagenötter 

kunde alla påvisa spår av cashewnötsprotein och resultaten varierar mellan 5,62 – 35,05 mg 

cashewnötsprotein/kg. Förtjockningsmedel 1:50 000 analyserades ej då 1:20 000 spädning kunde 

påvisa halten av cashewnötsprotein i provet (Tab. 1). 

 

FAPAS (positiv kontroll), sojaproteinisolat, röda linser, mangosnacks, rosépeppar, hasselnötter, 

pistagenötter, jordnötssmör, Nutella, salta jordnötter nougatsås, förtjockningsmedel 1 – 3, cashew 

med mjölkchoklad och cashew med modersmjölksersättning analyserades som dubbelprover. 

Digestivekex 1 – 4 analyserades fyra gånger. Extraktionsbuffert och cashew med rismjöl analyserades 

en gång och extraktionsbufferten agerade som negativ kontroll. 
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Diskussion 

För att undersöka kiten AgraQuant® Plus Cashew ELISA och Ridascreen® FAST Cashew specificitet 

analyserades olika livsmedel. Tre olika livsmedelkategorier analyserades; livsmedel som var helt fri 

från cashewnöt, livsmedel med tillsatt cashewnöt eller enbart cashewnöt samt prover med spår av 

cashewnötter eller andra nötter. Resultatet av kategorin med livsmedel som var helt fria från cashew-

nöt stämde överens med båda kiten. Det som utmärkte denna kategori var korsreaktionen på rosé-

peppar och pistagenöt som hade högre värden än 2,50 mg/kg. Resultatet av kategorin livsmedel med 

tillsatt cashewnöt var alla utom Digestivekex 3 >2,50 mg/kg. Detta kan bero på att denna blandning 

inte var homogent blandad. Övriga resultat stämde bra, alltså att det var lite högre eller mycket höga 

värden av cashewnötsprotein i livsmedlen. Livsmedelskategorin med spår av cashewnötter eller andra 

nötter kunde påvisa mycket låga halter av cashewnötsprotein i nougatsås, salta jordnötter och 

extraktionsbufferten. I jordnötssmör och FAPAS påvisades lite högre halter av cashewnötsprotein, 

samt i förtjockningsmedel 3 kunde påvisa mycket höga halter av cashewnötsprotein.  

 

Individer som är allergiska mot cashewnöt kan reagera på bland annat pistagenöt. Då de tillhör 

samma släkt som cashewnötter uppmanas individerna därför att undvika bland annat pistagenötter 

(9) på grund av korsreaktion (10). Det är kliniskt relevant att skriva ut på ingrediensförteckningen 

alternativt på förpackningen om livsmedlet innehåller cashewnötter eller spår av cashewnötter (7) för 

att allergiker ska kunna undvika dessa livsmedel och på så sätt minska risken för anafylaktisk chock 

hos känsliga individer (11). Både AgraQuant® Plus Cashew ELISA och Ridascreen® FAST Cashew 

kunde finna en ytterst liten mängd cashewnötsprotein i mangosnacks, men desto större mängd av 

pistagenötter och rosépeppar vilket kan bero på korsreaktion. Det skiljde sig väldigt mycket på båda 

kiten vad gäller digestivekex 1 – 4, detta kan bero på att det var svårt att få proverna homogent 

blandade.  

 

Specificiteten för detektion av cashewnötsprotein i livsmedel var stor. AgraQuant® Plus Cashew ELISA 

kitet kunde även detektera en stor mängd av rosépeppar och pistagenötter som en korsreaktion. 

Ytterst lite cashew i mangosnacks kunde detekteras. Rosépeppar och mangosnacks analyserades i syfte 

att undersöka om de kunde korsreagera med cashewnöt, detta på grund av att det inte framgick i kitets 

instruktioner. Däremot framgår det att pistagenöt kan korsreagera vilket stämmer. Det uppmärk-

sammades dessutom att kitet kunde detektera Nutella, nougatsås och hasselnötter, vilket i en annan 

studie också kunde påvisa korsreaktion med hasselnötter (12). Hasselnötter tillhör inte cashewnöts-

familjen, men proteinerna Cor 11 av hasselnöt och Ana o 1 på cashewnöten har mycket lika aminosyra-

sekvenser (13) och det kan vara detta som AgraQuant® Plus Cashew ELISA reagerar på.  

 

Både Nutella och nougatsås innehöll hasselnötter enligt deras ingrediensförteckning, men information 

om att det skulle finnas spår av cashewnötter saknas. Däremot stod det att nougatsåsen kan innehålla 

spår av mandlar. För att säkerhetsställa att just AgraQuant® Plus Cashew ELISA kan korsreagera med 

hasselnötter behövs det flera analyser. På salta jordnötter och jordnötssmörens ingrediensförteckning 

framgick det på förpackningen att det kunde innehålla spår av cashewnötter, vilket också detekterades 
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när analysen utfördes på dessa livsmedel. Förtjockningsmedel 1-3 från DLA hade olika mängd cashew-

nöt tillsatts i förtjockningsmedel 2-3. Resultatet på dessa två var alldeles för hög vid första analysen, 

vilket gjorde att förtjockningsmedel 2 späddes 1:500 och då fick ett högt resultat på 899,57 mg 

cashewnötsprotein/kg. Förtjockningsmedel 2 hade enligt tidigare analysrapport fått fram att provet 

innehöll 500 mg cashewnötsprotein/kg (14). Förtjockningsmedel 3 späddes 1:50 000 utan vidare 

resultat. För att detta prov ska hamna inom synligt resultat bör provet analyseras och spädas 

ytterligare då resultat överstiger högsta nivån på standardkurvan. Vad gällde förtjockningsmedel 3 

med 1:50 000 spädning vet man att enligt tidigare analysrapport att förtjockningsmedel 3 innehöll 

50 000 mg cashewnötsprotein/kg (14). Vad gäller förtjockningsmedel 1 ska den inte innehålla cashew-

nötter, resultatet visade att det innehöll ytterst liten mängd. Sojaproteinisolat kunde ej påvisas 

cashewnötsprotein. Cashew med rismjöl, röda linser, FAPAS och digestivekex 1 – 4 hade påvisbara 

cashewnötsprotein i proverna och varierande mellan 0,64 – 9,3 mg/kg. Cashew med mjölkchoklad 

blev >max vilket stämmer då det är tillsatt cashewnötter utblandat med mjölkchoklad. Cashew med 

modersmjölksersättning mätte till 442,05 mg cashewnötsprotein/kg vilket stämmer bra då det 

förväntade resultatet var på 400 mg cashewnötprotein/kg.  

 

I Ridasceen® FAST Cashew kitet stod det att vid analys av kryddor, spices, skulle detta göras en 

extraktion med skummjölkspulver istället för vatten. Rosépeppar analyserades både med skummjölks-

pulver och med vatten för att undersöka hur stor skillnaden blev. Det visade sig att det upptäcktes mer 

cashewnötsprotein i provet med skummjölkspulver, 35,02 mg cashewnötsprotein/kg, jämfört med 

utan skummjölkspulver, 17,38 mg cashewnötsprotein/kg. I detta kit framgick det inte heller om kitet 

kunde korsreagera med andra livsmedel än pistagenötter, men som ovan nämnt korsreagerade även 

detta kit med ytterst lite mangosnacks, men desto mer pistagenöt och rosépeppar. Vad gäller Nutella, 

nougatsås och hasselnötter blev alla dessa <2,50 mg cashewnötsprotein/kg, men desto högre 

absorbansvärde jämfört med tillverkarnas egna tester (15). Sojaproteinisolat, förtjockningsmedel 1, 

röda linser och salta jordnötter var samtliga <2,50 även fast det framgick på salta jordnötters 

ingrediensförteckning att det kunde finnas spår av andra nötter kan detta kit inte detektera tillräckligt 

med cashewnötsprotein.  Förtjockningsmedel 2 hade 2696,45 mg cashewnötsprotein/kg och för-

tjockningsmedel 3 fick resultatet 79221,18 mg cashewnötsprotein/kg vilket var väldigt mycket cashew-

nötsprotein. Resultatet av jordnötssmör hade en liten halt av cashewnötsprotein vilket överens-

stämmer med informationen på ingrediensförteckningen att det kan finnas spår av cashewnötter, 

vilket också bekräftades efter analys. Cashew med rismjöl, cashew med mjölkchoklad och FAPAS kan 

påvisa cashewnötsprotein i proverna och resultatet varierade mellan 4,76 – 14,36 mg cashewnöts-

protein/kg. Digestivekex 1 – 4 hade varierande resultat mellan 1,37 – 29,38 mg cashewnötsprotein/kg 

och speciellt provet digestivekex 2 med spädning 1:5 hade stor variation jämfört med provet som 

analyserades på AgraQuant® Plus Cashew ELISA vilket kan bero på att provet inte var homogent 

blandat. Enligt beskrivning (16) framgår det att ELISA plattan bör avläsas inom 10 min efter att stopp-

lösningen blivit tillsatt, men på grund av besvär med RidaSoft win datorprogrammet fördröjdes 

avläsningen till ca 20 min, detta kan också ha påverkat resultat av samtliga prover som analyserades 

med Ridascreen® FAST Cashew. För att bekräfta att ett prov är positivt, rekommenderar tillverkarna 

att man också ska analysera med SureFood® PCR för att undersöka om det finns DNA (16) men det var 
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inget som funnits tillgängligt under studien, däremot kan det vara intressant att även använda denna 

metod och jämföra i framtida studier.  

 

AgraQuant® Plus Cashew ELISA och Ridascreen® FAST Cashew hade olika Limit of detection (LOD) 

och Limit of quantification (LOQ), vilket innebar att det var svårt att jämföra absorbansvärde och 

resultatet. LOD för AgraQuant® Plus Cashew ELISA var 1 mg/kg och för Ridascreen® FAST Cashew 

0,09 mg/kg. LOQ innebar den lägsta mängd cashewnötsprotein som kitet kan kvantifiera, alltså lägst 

på standardkurvan som datorprogrammet Ascent Softwere kan kvantifiera på proverna för 

AgraQuant® Plus Cashew ELISA var 1 mg/kg. Vid 1 mg/kg gränsen har en annan studie också använt 

sig av vid ELISA analys (12) och visar på en bra kvantifiering. Desto lägre LOQ desto bättre 

kvantifiering av proverna. Datorprogrammet RidaSoft win användes för Ridascreen® FAST Cashew 

och LOQ var 2,5 mg/kg vilket innebar att allt under 2,50 inte visar något numerärt resultat. För att 

fastställa LOD för båda kiten analyseras 16 prover av tre olika matriser; kaksmulor, smält ljuschoklad 

och sojasås, som sedan kommer att användas som detektionsgräns för framtida prover. LOD 

uppskattas utifrån medelvärdet av matrisernas koncentrationer plus tre gånger standardavvikelsen 

(15). Detta kommer sedan bli kitets LOD gräns för framtida analyser.  

 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) är en specifik metod vilket i detta fall kan binda in till 

cashew-specifika antikroppar som provet/proverna kan binder in och bildar då en antigen-antikropp 

komplex vilket i sin tur bildar en antikropp-antigen-antikroppsandwich (5). Med hjälp av 

substrat/kromogen kan detektionen av cashewnötsprotein ske och man kan sedan analysera och 

detektera mängden protein i provet/proverna (15). Nackdelen med ELISA var att om LOD eller LOQ 

var för högt, kan de låga proteinmängderna inte detekteras som eventuellt skulle finnas i proverna. En 

annan nackdel är att det kan finnas batch-to-batch variationer mellan samma kit-tillverkare och kitet 

måste då kontrolleras innan användning. Fördelar med ELISA var däremot att om man kan hade låg 

LOD och LOQ kunde man även detektera låga mängder av cashewnötsprotein. ELISA är en snabb 

metod med korta inkubationstider (5, 16) och ger snabbare resultat. Ett alternativ till ELISA är att 

använda Polymerase Chain Reaction (PCR) men denna metod tar längre tid på grund av att DNA ska 

extraheras och amplifieras som tar längre tid än inkubationen för ELISA metoden. Vid användning av 

PCR metoden kan mängden protein inte bestämmas utan enbart DNA. För att få fram protein-

mängden måste PCR metoden kompletteras med Western blot och detta kan vara ett alternativ för 

fortsatta studier. I dagsläget finns få kit som kan detektera cashewnötsprotein.  

 

Konklusionen av studien visade att det var svårt att jämföra två ELISA kit när de hade olika LOD och 

LOQ gränser. Ridascreen® FAST Cashew hade färre korsreaktioner, vilket kan vara en fördel för 

patienternas provsvar.   
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Tabell 1. Specificitet uppdelad i livsmedelskategori för för AgraQuant ® Plus Cashew ELISA (RL) och 

Ridascreen ® FAST Cashew (R-bio).  

Livsmedel Spädning Medelvärde 
abse RL 

Medelvärde 
abse R-bio 

Medelvärde 
resultat 

(mg/kg) RL 

Medelvärde 
resultat (mg/kg) 

R-bio 
      
Livsmedel utan cashewnöt 
Röda linserd  1:1 0,50 0,34 2,71 <2,50 
Sojaproteinisolatd  1:1  0,14 0,362 <min <2,50 
Nutellab 1:1 1,15 0,17 9,28 <2,50 
Mangosnacksb 1:1 0,26 0,35 <min <2,50 
Rosépepparb 1:1 2,42 2,70 >max 17,38 
Rosépeppar med 
skummjölkspulverb 

1:1 xf 3,62 xf  35,02 

Pistagenötterb  1:1 2,25 1,18 >max 5,62 
Hasselnötterb 1:1 0,71 0,44 1,89 <2,50 
Digestivekex 1a 1:1 0,42 0,20 0,19 <2,50 
Förtjockningsmedel 1a 1:1  0,16 0,23 1,00 <2,50 
 
Livsmedel med tillsatt cashewnöt 
Cashew med rismjöla  1:1  1,02 1,03 9,30 4,76 
Cashew med 
mjölkchokladc 

1:1 2,32 3,58 >max 35,08 

Cashew med 
modersmjölksersättningb  

1:50 1,18 1,80 442,05 14,36 

Digestivekex 2a 1:1 0,76 1,47 2,89 17,01 
Digestivekex 2a 1:5 0,48 0,85 2,75 29,33 
Digestivekex 3a 1:1 1,01 0,25 1,04 <2,50 
Digestivekex 4a 1:1 0,48 0,66 0,85 4,71 
Förtjockningsmedel 2a 1:500 1,32 0,39 899,57 427,70 
      
Livsmedel med spår av cashewnötter eller andra nötter  
Jordnötssmörb  1:1 1,36 1,10 14,7  5,17 
Nougatsåsb 1:1 1,37 0,28 14,9 <2,50  
Salta jordnötterb  1:1 0,61 0,18 1,06 <2,50 
Förtjockningsmedel 3b 1:20 000 xf  0,90 xf  79 221,18 
Förtjockningsmedel 3b 1:50 000 2,01 xf >max Xf 

Extraktions buffert 
(negativ kontroll)c 

1:1 xf  0,063 xf   <2,50 

FAPAS (positiv kontroll)b 1:1 0,79 0,77 3,20 3,56 
a: analyserades fyra gånger.  
b: analyserades med dubbelprover.  
c: analyserades en gång.  
d: analyserades både som dubbelprover och fyrdubbla prover.  
e: absorbansvärde 
f: analyserades ej 
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Figur 1. Standardkurvor för A) AgraQuant® Plus Cashew ELISA och B) Ridascreen® FAST Cashew. För 

att få ett numerärt värde bör absorbansvärdet ligga inom gränserna för respektive analys kit.  

 

 

 
 


