
Mikropłytkowe analizy Ames MPF firmy Xenometrix  
(Ames Fluctuation Assay): 

 
Zgodno�� z wytycznymi OECD 471 dla testów chemicznych. 

 
Pierwsze rozdziały wytycznych OECD (punkty 1, 2, 3) oraz wst�pne opisy (punkty 4, 5, 6, 
7) odnosz� si� w cało�ci do mikropłytkowej metody Ames MPF firmy Xenometrix  
 
Rozdział „Zasada testu” (punkt 8) zawiera opis nastawiania i preinkubacji płytek. Poza 
u�yciem płynnych po�ywek i mikropłytkowego formatu procedura Ames MPF jest zgodna. 
Zliczanie kolonii w metodzie tradycyjnej jest zast�pione kolorymetryczn� metod� 
rozró�niania wzrostu lub braku wzrostu w te�cie mikropłytkowym.  
 
Wa�ne: punkt 9, wymienione s� powszechnie stosowane procedury, w�ród nich równie� 
procedura oznaczenia fluktuacyjnego.  
 
Wa�ne: w punkcie 10 opisane jest, �e wytyczne OECD odnosz� si� głównie do standardowej 
metody nastawiania i preinkubacji płytek. Ale, jest tak�e przyznane, �e inne metody mog� 
by� u�ywane do oceny. Np. niektóre klasy mutagenów nie zawsze wykrywane s� metod� 
nastawiania i preinkubacji płytek. Takie sytuacje musz� by� uznane za specjalne i szczególnie 
zaleca si� stosowanie procedur alternatywnych dla detekcji. Powiedziane jest, �e odst�pstwo 
od procedury standardowej jest akceptowalne ale wymaga naukowego potwierdzenia: 
Naukowe uzasadnienie mikropłytkowego testu Ames MPF ma miejsce w dwóch zakresach:  
 

• Niekiedy próbki s� dost�pne tylko w niewielkich ilo�ciach i musz� by� badane testem 
wymagaj�cym mniejszej ilo�ci substancji w celu uzyskania równie wiarygodnego 
wyniku jak w procedurze standardowej.  

 
• Kilkana�cie publikacji i plakatów wykazało doskonał� korelacj� mi�dzy standardow� 

metod� płytkow� i mikropłytkow� metod� Ames, zarówno w tescie Ames II TAMix 
jaki i w mikropłytkowym te�cie Ames MPF ze standardowymi szczepami (zobacz 
punkt 13 poni�ej).  

 
Wobec tego u�ycie mikropłytkowego testu Ames MPF jest naukowo uzasadnione 
 
Opis metody, punkt 11, (komórki w fazie ekspotencjalnej) i punkt 12 (temperatura 
inkubacji 37oC) s� identyczne z procedur� dotycz�c� Ames MPF  
 
Punkt 13, zalecanych jest co najmniej 5 szczepów. Xenometrix oferuje 5: TA98, TA100, 
TA1535, TA1537, E.coliWP2 uvrA oraz E.coli WP2 (pkM101). 
 
Punkt 14, opisane s� wymagania kontroli jako�ci dla szczepów. Szczepy dostarczane przez 
firm� Xenomertix podlegaj� odpowiedniej kontroli jako�ci w laboratorium producenta. 
Dodatkowo, sekwencjonowane jest poło�enie genów his (S.typhimurium) i trp (E.coli), i 
odpowiada to publikowanym mutacjom.  
 
 
 
 



Punkt 15, opisane jest u�ycie agaru w procedurze standardowej. Mikropłytkowy test Ames 
MPF wymaga u�ycia innej ciekłej po�ywki. Tak jak przy zastosowaniu agaru, po�ywka 
Xenometrix zawiera mał� ilo�� histydyny (lub tryptofanu dla E.coli) w celu umo�liwienia 1 
lub 2 replikacji bakterii.  
 
Punkt 16, opisuje metaboliczn� aktywacj� z frakcj� S9. Procedura uj�ta w OECD jest 
identyczna jak w te�cie Ames MPF.  
 
Przygotowanie substancji, punkt 17, jest analogiczny do punktu 16.  
 
W kolejnych etapach wykonania testu Ames MPF, jest on zgodny z procedurami opisanymi w 
kolejnych punktach OECD: punkt 18 (odczynniki i pojemniki), punkt 19 (st��enia 
roztworów wyra�one w mg/ml ni� mg/płytk�), punkt 20 (co najmniej 5 ró�nych koncentracji, 
np. przy podwójnym współczynniku rozcie�czenia) punkt 21 (badanie ponad 5 mg/płytk�), 
punkt 22,23,24 (u�ywanie kontroli pozytywnej), punkt 25 (inne kontrole pozytywne), punkt 
26 (kontrola negatywna) 
 
Punkt 27, opisana jest procedura mieszania agaru z badan� substancj� co nie odnosi si� do 
procedury testu Ames MPF. Punkt 28 dotyczy procedury metody preinkubacji, co nie odnosi 
si� to testu Ames MPF.  
 
Punkt 29 (3-krotne powtórzenie), punkt 30 (substancje lotne), punkt 31 (temperatura 
inkubacji, czas inkubacji), s� zgodne z procedur� Xenometrix.  
 
Oznaczenie i interpretacja wyniku w te�cie Xenometrix Ames MPF jest 
zgodne z wytycznymi OECD 471.  
 


