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Podstawa syntezy 

serotoniny i melatoniny w mózgu

IDK® Tryptophan ELISA

Kompetycyjny test ELISA do ilościowego oznaczania L-tryptofanu w suchych kroplach krwi

(Dry Blood Spots - DBS) (K 7730)

Przyjmowanie tryptofanu wpływa na poziom serotoniny w mózgu,

Wystarczający poziom tryptofanu poprawia nastrój i jakość snu,

Rzetelne oznaczanie za pomocą uproszczonych metod preanalitycznych:   

transport za pośrednictwem usługi pocztowej - bez konieczności chłodzenia próbek,

dzięki technologii DrySpot-ID®

Oznaczanie Tryptofanu:

surowica, osocze, mocz, 

zaschnięta krew (K 7730);

Kał (K 7729)



Skutki niedoboru serotoniny i melatoniny - Tryptofan poprawia nastrój

Na barierze krew-mózg, tryptofan i konkurencyjne aminokwasy (CAA), rywalizują o transporter L1. Obniżenie poziomu tryptofanu prowadzi 

do powstania różnych objawów niedoboru serotoniny/melatoniny.

Liczne badania wykazały, że obniżony poziom tryptofanu, w stosunku do konkurencyjnych aminokwasów (CAA),   obniża wydajność, 

np. zmniejsza się szybkość reakcji, w związku z czym występuje wydłużony czas reakcji (Rys. 2),   zwiększa się również skłonność do depresji,

ponieważ zmniejsza się reakcja na interwencyjne lecznicze u pacjentów z depresją. 

 

1

2 3, 4

5

Rys. 1 Tryptofan i CAA (fenyloalanina, tyrozyna, leucyna, izoleucyna i walina) 

rywalizują o transporter L1, by przekroczyć barierę krew-mózg. 

Jeśli stosunek jest wystarczający, odpowiednia ilość tryptofanu jest absorbowana 

w mózgu i wytwarzana jest serotonina.

Rys. 2 Spadek stosunku tryptofanu / CAA zmniejsza szybkość reakcji i zwiększa czas reakcji.

W tym samym czasie wykazano, że celowe podawanie tryptofanu, podnosi poziom serotoniny w CNS        i zmniejsza objawy depresji.    Oprócz 

metabolizmu tryptofan-serotonina-melatonina, tryptofan wpływa także na jakość snu, a w konsekwencji na jakość regeneracji.  W 2016 r. 

przeprowadzono duże badanie obejmujące 29 687 pacjentów, które wykazało, że zwiększona absorpcja tryptofanu poprawia jakość snu i nastrój. 

 

Wynik: celowe i kontrolowane przyjmowanie tryptofanu, może zwiększyć poziom tryptofanu i pozytywnie wpłynąć na nastrój i depresję!
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Obniżony poziom tryptofanu można łatwo i szybko określić za pomocą testu IDK® Tryptophan ELISA (K 7730),

w celu zdiagnozowania niedoboru tryptofanu.

IDK® Tryptophan

Rodzaj próbki

 

Rozmiar próbki

 

 

Rodzaj testu

 

Numer katalogowy

zaschnięta krew, surowica, osocze, mocz
 

50 μl (zaschnięta krew)

25 μl (surowica, osocze, mocz)

 

ELISA
 

K 7730

Również dostępne:

IDK® Tryptophan ELISA (kał) ( K 7729)

IDK® Tryptophan high sensitive ELISA (K 3730) 

IDK® Serotonin ELISA (surowica) (K 6880)

IDK® Serotonin ELISA (Dry Blood Spot) (K 6880DBS)
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