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CIC-C1q 
Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό  

των ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που κυκλοφορούν στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα 

 

Πλύσιμο 5X με Διάλυμα Πλύσης
(Επωάστε το πρώτο πλύσιμο 1 λεπτό)

Διαδικασία Ανάλυσης

Προσθέστε 100 μl 1X Διαλύματος Υποστρώματος

Προσθέστε 100 µl κάθε Προτύπου και δείγματος 
σε πηγαδάκια ανάλυσης

Επωάστε στους 15-30 °C επί 60 ± 1 λεπτά

Προσθέστε 50 μl Σύζευγμα CIC-C1q

Επωάστε στους 15-30 °C επί 30 ± 1 λεπτά

Επωάστε στους 15-30 °C επί 30 ± 1 λεπτά

Προσθέστε 50 μl Διάλυμα Παύσης

Διαβάστε την Οπτική Πυκνότητα στα 405 nm.  Αναλύστε τα αποτελέσματα 
δοκιμής χρησιμοποιώντας μια γραμμική τακτοποίηση καμπυλών

(y = mx + b)

Πλύσιμο 5X με Διάλυμα Πλύσης
(Επωάστε το πρώτο πλύσιμο 1 λεπτό)

Προσθέστε 300 μl Διάλυμα Πλύσης σε πηγαδάκια ανάλυσης

Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι
(Μην αφήσετε τα πηγαδάκια να στεγνώσουν)

Επωάστε στους 15-30 °C επί 15-20 λεπτά

Ετοιμάστε 1X Διαλύματος Υποστρώματος αμέσως πριν από τη 
χρήση: 50 µl πυκνού διαλύματος υποστρώματος σε κάθε ml αραιωτικού 
υποστρώματος (500 µl + 10 ml ανά ολόκληρο πλάκα)

Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων
MicroVue™ CIC-C1q EIA Περίληψη

Αραιώστε Πυκνό Διάλυμα Πλύσης 1:20 με απιονισμένο νερό. 
Κάθε Προτύπου πρέπει να υποβάλλεται σε ανασύσταση με 
2,0 ml Ενυδατικού Αντιδραστηρίου Δειγμάτων που παρέχεται, αναμίξτε 
εντελώς, επωάστε επί 15 λεπτά. (σταύλος για 30 ημέρες)

Αραιώστε Δείγματα Ορού 1:50 με Αραιωτικό Δείγματος 
Συμπληρώματος (10 μl + 490 μl).

Εάν υψηλά δείγματα επιβεβαίωσης, αραιώστε 1:50 με Επιβεβαιωτικό
αραιωτικό.

 

 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Ο Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός MicroVue CIC-C1q 
προορίζεται για την ανίχνευση ανοσοσυμπλεγμάτων στον 
ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ 
Η σημασία των ανοσοσυμπλεγμάτων που κυκλοφορούν 
στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα (CIC) και η σχέση τους με 
τις διάφορες ασθένειες αποτελεί αντικείμενο έρευνας εδώ 
και αρκετά χρόνια. Ο σχηματισμός ανοσοσυμπλεγμάτων 
είναι μια προστατευτική, διαρκής και συνήθως ήπια 
επεξεργασία ανοσοποιητικού συστήματος που λειτουργεί 
φυσιολογικά. Τα CIC αποσύρονται από την κυκλοφορία σε 
φυσιολογικό ξενιστή με πλήθος πολύπλοκων βιοχημικών 
ενζυματικών και κυτταρικών διαδικασιών. Παράγοντας-
κλειδί για την εξάλειψη πολλών CIC είναι η ενεργοποίηση 
της κλασσικής οδού συμπληρώματος. 
Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες νόσου που ακόμη 
δεν κατανοούνται πλήρως, τα ανοσοσυμπλέγματα είναι 
πιθανόν να εισάγουν τραυματισμό εξαρτώμενο από 
συμπλήρωμα διαφόρων οργάνων και ιστών. Το 
συμπλήρωμα αυτό είναι πιθανόν να ξεκινήσει μια σειρά 
ενδεχομένως καταστροφικών συμβάντων στον ξενιστή, 
μεταξύ των οποίων παραγωγή αναφυλατοξίνης, κυτταρική 
λύση, διέγερση λευκοκυττάρων και ενεργοποίηση 
μακροφάγων και άλλων κυττάρων.1 Όταν τα 
ανοσοσυμπλέγματα καθηλωθούν σε αγγειακά τοιχώματα 
ή κυτταρικές μεμβράνες, είναι πιθανό να συμβεί 
καταστροφή του φυσιολογικού ιστού, όπως σε μερικές 
περιπτώσεις σπειραματονεφρίτιδας. 
Ορισμένες ιδιότητες των CIC επηρεάζουν την ενδεχόμενη 
παθογονικότητά τους. Εξαιρετικής σημασίας είναι: 
(1) η φύση, το μέγεθος και η συγκέντρωση του αντιγόνου, 
(2) η φύση, το μέγεθος και γ συγκέντρωση του 
αντισώματος, και (3) ο ρυθμός σχηματισμού και αποβολής 
των ανοσοσυμπλεγμάτων.1,2 
Τα ανοσοσυμπλέγματα που κυκλοφορούν έχουν μετρηθεί 
σε ποικίλες συνθήκες: λοιμώξεις, αυτοάνοσες διαταραχές, 
τραυματισμούς και νεοπλαστικές πολλαπλασιαστικές 
ασθένειες. Οι πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι ο 
προσδιορισμός των CIC μπορεί να είναι σημαντικός στην 
αξιολόγηση συγκεκριμένων νόσων και μερικές φορές, 
στην παρακολούθηση αποδοτικότητας της θεραπείας. 
Αυτό ισχύει πραγματικά σε συστηματικό ερυθηματώδη 
λύκο (SLE) και σε μερικές μορφές ρευματικής αρθρίτιδας 
(RA).3,4 Κλασσικά, η πρώτη κατάσταση ασθένειας που 
συνδέθηκε με το σχηματισμό ανοσοσυμπλεγμάτων ήταν 
η νόσος ορού, που περιγράφτηκε το 1900 από τον von 
Pirquet. Από τότε έχουν περιγραφτεί αυξημένα επίπεδα 
CIC σε αυτοάνοσα νοσήματα (SLE, σύνδρομο σχετιζόμενο 
με SLE, RA), σπειραματονεφρίτιδα, νεοπλαστική νόσος 
(λευχαιμία του Hodgkin, λευχαιμία), βακτηριακές 
λοιμώξεις (υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα [SBE], 
λέπρα), παρασιτικές λοιμώξεις (ελονοσία, 
σχιστοστωμίαση) και ιώσεις (ηπατίτιδα, μονοπυρήνωση). 
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Περισσότερες από 40 τεχνικές ανάλυσης έχουν περιγραφεί 
για ανίχνευση ή ποσοστικοποίηση των CIC. Έχουν 
αναφερθεί εξετάσεις, όπως η ανάλυση κυττάρων του Raji, 
η εξέταση απόκλισης C1q, εξέταση συγκόλλησης, 
διαδικασίες δέσμευσης υγρής φάσης C1q, ανάλυση 
ρευματοειδούς παράγοντα, εξέταση ιζηματίνης PEG και 
αναλύσεις στερεάς φάσης C1q.1,5 Δεδομένου ότι το μέγεθος 
και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των CIC ποικίλουν 
σημαντικά, καμία από τις αναλύσεις αυτές δεν έχει γίνει 
αποδεκτή ως πρότυπο. Μια συνεργατική μελέτη με 
υποστήριξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 1978 
προσδιόρισε ότι καμία μέθοδος δεν ήταν από μόνη της 
κατάλληλη για όλες τις ύποπτες καταστάσεις νόσων και 
συνέστησε ότι τουλάχιστον δύο διαφορετικές τεχνικές 
ανάλυσης πρέπει να πραγματοποιούνται για την επαρκή 
ανίχνευση και μέτρηση των CIC. 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ο Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός MicroVue CIC-C1q 
βασίζεται στην αρχή ότι η καθήλωση συμπληρώματος CIC 
προσδένεται σε ακινητοποιημένη ανθρώπινη 
κεκαθαρμένη πρωτεΐνη C1q. 
Στο πρώτο στάδιο, δείγματα προτύπων, ορού ή πλάσματος 
αραιωμένα σε Complement Specimen Diluent 
(Συμπληρωματικό Αραιωτικό Δείγματος) προστίθενται σε 
πηγαδάκια μικροτιτλοδότησης επικαλυμμένα με C1q και 
επωάζονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
επώασης, τα ανοσοσυμπλέγματα που δεσμεύονται σε C1q 
σχηματίζουν σύμπλοκα μέσα στα πηγαδάκια 
μικροτιτλοδότησης με C1q. Για να επαληθεύσετε ένα 
θετικό αποτέλεσμα CIC, το δείγμα μπορεί να αραιωθεί με 
Αραιωτικό Επιβεβαίωσης, που περιέχει υψηλή 
συγκέντρωση άλατος γνωστή για την αποφυγή δέσμευσης 
CIC σε C1q,6,7 και μετά προστίθεται σε πηγαδάκια 
μικροτιτλοδότησης και επωάζεται. Ένας κύκλος πλύσης 
αφαιρεί τις αδέσμευτες πρωτεΐνες ορού. 
Στο δεύτερο βήμα, αντι-ανθρώπινο IgG αίγας συζευγμένο 
με υπεροξειδάση χρένου (HRP) προστίθεται σε κάθε 
πηγαδάκι εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της επώασης αυτής, 
το σύζευγμα δεσμεύεται με τα ανοσοσυμπλέγματα που 
τώρα είναι δεσμευμένα στα πηγαδάκια μικροτίτλων 
καλυμμένα με C1q. Ένας κύκλος πλύσης αφαιρεί το 
αδέσμευτο σύζευγμα. 
Στο τρίτο βήμα, ένα ενζυμικό υπόστρωμα προστίθεται σε 
κάθε πηγαδάκι εξέτασης. Το δεσμευμένο αντίσωμα 
συζευγμένο με HRP αντιδρά με το χρωμογόνο υπόστρωμα 
σχηματίζοντας πράσινο χρώμα. Μετά από την επώαση, 
προστίθεται ένα αντιδραστήριο για να σταματήσει την 
ανάπτυξη του χρώματος. 
Οι απορροφήσεις προτύπων και δειγμάτων προς εξέταση 
(A405 τιμές) μετριούνται φασματοφωτομετρικά. Η ένταση 
του πράσινου χρώματος είναι ανάλογη με την ποσότητα 
των αντισωμάτων CIC IgG που δεσμεύουν το C1q στερεάς 
φάσης. Κατασκευάζεται πρότυπη καμπύλη σε γραφική 
παράσταση των τιμών A405 που λήφθηκαν από κάθε 
πρότυπο ως προς τη συγκέντρωσή του. Η συγκέντρωση 
ανοσοσυμπλεγμάτων που υπάρχει στο δείγμα προς 
εξέταση προσδιορίζεται με αναφορά στην πρότυπη 
καμπύλη. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως θερμικώς 
αθροιζόμενα ισοδύναμα ανθρώπινης γ-σφαιρίνης ανά ml 
(μg Eq/ml). 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Το κιτ της CIC-C1q EIA περιέχει τα παρακάτω: 
A 
B 
C 

Πρότυπα CIC-C1q Μέρη A9503–A9505 2 το καθένα, 2 ml
(λιοφιλιωμένα) Όταν επανασυσταθούν, κάθε ένα περιέχει μια 
γνωστή ποσότητα ανθρώπινης θερμικώς αθροιζόμενης γ-
σφαιρίνης (HAGG), σε σταθεροποιητές PBS, 2,5 % 

q Microassay Plate  Μέρος A9500 12 το καθένα
96 πηγαδάκια με στατώ και βάση που αποτελούνται από ταινίες με 
οχτώ πηγαδάκια η καθεμία, επικαλυμμένες με κεκαθαρμένη 
πρωτεΐνη ανθρώπινου C1q σε επανασφραγιζόμενο σάκο με 
έλασμα 

w Stop Solution Μέρος A3673 6 ml
Περιέχει οξαλικό οξύ 250 mM 

e 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης 
 Μέρος A9957 2 το καθένα, 50 ml

Το καθένα περιέχει αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 
(PBS), Tween-20® 1,0 % και 0,035 % ProClin® 300 

r Αραιωτικό Δείγματος Συμπληρώματος 
 Μέρος A3670 50 ml

Περιέχει σταθεροποιητές PBS, 2,5 %, 0,035 % ProClin 300 

t Αραιωτικό υποστρώματος 
  Μέρος A3672 25 ml

Περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών 0,1 M και H2O2 0,05 % 

y Συμπύκνωμα Υποστρώματος 
 Μέρος A3671 1,5 ml

Περιέχει 2,2’-Aζινο-δις(3-αιθυλβενζθιαζολινο-6-θειϊκό οξύ) 0,7 %, 
διαμμωνιακό άλας 

u Σύζευγμα CIC-C1q Μέρος A9506 2 το καθένα, 3 ml
Αντι-ανθρώπινο IgG (αίγας) συζευγμένο με υπεροξειδάση 
εναιωρούμενο σε σταθεροποιητικό ρυθμιστικό διάλυμα HRP 

i Hydrating Reagent Μέρος A3675 25 ml
Περιέχει ProClin 300 0,035 % 

o Αραιωτικό επιβεβαίωσης Μέρος A9511 2 το καθένα, 10 mls
Περιέχει σταθεροποιητές PBS, 2,5 %, 1,2 M NaCl, 0,035 % 
ProClin 300 

 Το Tween-20® αποτελεί εμπορικό σήμα της ICI Americas Inc. 
Το ProClin® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company. 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
 Χρονόμετρο (εύρος 60 λεπτών) 
 Υπολογιστής χειρός ή άλλη υπολογιστική μέθοδος για 

επικύρωση τής ανάλυσης 
 Καθαρές, μη χρησιμοποιημένες πλάκες μικροανάλυσης 

ή/και δοκιμαστικοί σωλήνες και στατώ 
 Δοχείο για αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης 
 Φιάλη πλύσης ή άλλο σύστημα πλύσης 

ανοσοανάλυσης 
 Ρυθμιζόμενη πολυκαναλική πιπέττα (8 ή 12 καναλιών) 

ή επαναληπτικές μικροπιπέττες (προαιρετικά) 
 Καθαρές πιπέττες, 1 ml, 5 ml και 10 ml 
 Μικροπιπέττες και ρύγχη πιπεττών 
 Συσκευή για ανάγνωση οπτικής πυκνότητας A405 

πλακών μεταξύ 0,0 και 2,0 
 Απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
1. Για In Vitro διαγνωστική χρήση. 
2. Χειριστείτε τα δείγματα ως δυνητικά επικίνδυνο 

βιολογικό υλικό.  Ακολουθήστε τις Γενικές 
Προφυλάξεις, όταν χειρίζεστε περιεχόμενα αυτού του 
κιτ και δείγματα ασθενών. 

3. Απαλλαχθείτε από τα δοχεία και τα μη 
χρησιμοποιημένα περιεχόμενά τους σύμφωνα με τους 
ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς 
κανονισμούς. 

4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα αντιδραστήρια ως 
ολοκληρωμένη μονάδα πριν από την ημερομηνία 
λήξης, που αναγράφεται στην ετικέτα της 
συσκευασίας. 

5. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, γάντια και 
προστασία ματιών/προσώπου όταν χειρίζεστε 
περιεχόμενα αυτού του κιτ. 

6. Φυλάξετε τα αντιδραστήρια ανάλυσης όπως ορίζεται. 
7. Μην χρησιμοποιείτε τις Επικαλυμμένες Λωρίδες, αν το 

σακουλάκι είναι διάτρητο. 
8. Ελέγξτε κάθε δείγμα εις διπλούν. 
9. Το ProClin 300 χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Η 

τυχαία επαφή ή κατάποση ρυθμιστικών διαλυμάτων ή 
αντιδραστηρίων που περιέχουν ProClin μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια ή στο 
στόμα. Χρησιμοποιείτε ενδεικνυόμενες εργαστηριακές 
πρακτικές για να μειώσετε την έκθεση. Αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα αν παρουσιαστούν συμπτώματα. 

10. Συνιστάται η χρήση πολυκαναλικών ή επαναληπτικών 
πιπεττών για την εξασφάλιση έγκαιρης χορήγησης 
αντιδραστηρίων. 

11. Για την ακριβή μέτρηση δειγμάτων προσθέστε με 
ακρίβεια δείγματα και πρότυπα. Λάβετε με πιπέττα 
χρησιμοποιώντας μόνο βαθμονομημένα όργανα. 

12. Η σωστή συλλογή και φύλαξη των προς εξέταση 
δειγμάτων είναι ουσιώδης για ακριβή αποτελέσματα. 

13. Αποφύγετε μικροβιακή μόλυνση ή επιμόλυνση των 
δειγμάτων, αντιδραστηρίων ή υλικών. Ενδέχεται να 
ληφθούν λανθασμένα αποτελέσματα αν μολυνθούν. 

14. Μην χρησιμοποιείτε ένα πηγαδάκι μικροανάλυσης για 
περισσότερες από μία εξετάσεις. 

15. Απολυμάνετε όλα τα δείγματα, τα αντιδραστήρια και 
τα υλικά, εμβαπτίζοντάς τα επί 30 τουλάχιστον λεπτά 
σε λευκαντικό οικιακής χρήσεως (υποχλωριώδες 
νάτριο) αραιωμένο 1:10 ή τοποθετήστε τα σε 
αυτόκαυστο στους 121 °C επί 30 λεπτά σε πίεση 15 psi. 

16. Η χρήση χρόνων επώασης και θερμοκρασιών 
διαφορετικών από εκείνες που υποδεικνύονται στην 
ενότητα Διαδικασία ενδέχεται να δώσει εσφαλμένα 
αποτελέσματα. 

17. Το Συμπυκνωμένο Υπόστρωμα είναι φωτοευαίσθητο. 
Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση σε έντονο ή άμεσο 
φως. Αποθηκεύστε τα αντιδραστήρια σε σκοτάδι, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται. 

18. Μην αφήνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης να 
στεγνώσουν όταν έχει ξεκινήσει η ανάλυση. 

19. Όταν προσθέτετε ή αναρροφάτε υγρά από τα 
πηγαδάκια μικροανάλυσης, μην αποξέετε ή αγγίζετε 
τον πυθμένα των πηγαδιών.  

20. Αδρανοποιημένα με θέρμανση, υπερλιπαιμικά ή 
μολυσμένα δείγματα ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα 
αποτελέσματα. 

21. Για να αποφύγετε το σχηματισμό αεροζόλ κατά την 
πλύση, χρησιμοποιήστε μια συσκευή για να 
αναρροφήσετε το υγρό πλύσης μέσα σε φιάλη που 
περιέχει λευκαντικό για οικιακή χρήση. 

22. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε 
αξιόπιστη μέθοδο πλύσης. 

ΦΥΛΑΞΗ 
Φυλάξτε το μη ανοιγμένο κιτ στους 2–8 ° C. Αφού ανοιχθεί 
το κιτ, το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης και το 
Ενυδατικό Αντιδραστήριο μπορούν να φυλαχτούν στους 
2–30 ° C. 
Αφού επιλέξετε τα αντιδραστήρια ή υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση, επιστρέψτε αμέσως 
τα μη χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια στις κατάλληλες 
θερμοκρασίες φύλαξής τους. Φέρτε τα αντιδραστήρια και 
τα υλικά σε θερμοκρασία δωματίου (15–30 ° C) πριν τη 
χρήση. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Ή ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Το Συμπυκνωμένο Υπόστρωμα ενδέχεται να εμφανίζει 
διακύμανση στο χρώμα από άχρωμο ως ωχρό ή σκούρο 
πράσινο. Η κατάσταση αυτή δεν επηρεάζει την απόδοση. 
Ωστόσο, το πρόσφατα παρασκευασμένο Διάλυμα 
Υποστρώματος πρέπει να είναι από άχρωμο ως ωχρό 
πράσινο. Σκούρο πράσινο χρώμα υποδηλώνει πως το 
παρασκευασμένο Διάλυμα Υποστρώματος έχει 
αποσυντεθεί, πρέπει να απορριφθεί και να παρασκευαστεί 
νέο Διάλυμα Υποστρώματος σε καθαρά γυαλικά. 
Θολερότητα ή αποχρωματισμός του αραιωμένου 
Διαλύματος Πλύσης υποδηλώνει αποσύνθεση αυτού του 
αντιδραστηρίου. Αν συμβεί αυτό, το διάλυμα πρέπει να 
απορριφθεί. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Χειρισμός και απόρριψη όλων των δειγμάτων 
χρησιμοποιώντας Γενικές Προφυλάξεις. 
Η ανάλυση απαιτεί τουλάχιστον 10 μl ορού ή πλάσματος 
EDTA. Όλα τα δείγματα πρέπει να συλλέγονται ασηπτικά 
και να παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας τις πρότυπες 
τεχνικές για κλινική εξέταση εργαστηρίου.9 Μην 
αδρανοποιείτε με θέρμανση τα δείγματα. Οποιοδήποτε 
σωματιδιακό υλικό πρέπει να καθαριστεί από τα δείγματα 
με φυγοκέντρηση χαμηλής ταχύτητας πριν την εξέταση. 
Τα δείγματα μπορούν να φυλάσσονται στους 2–8 °C για 
μέχρι 7 ημέρες. Αν τα δείγματα φυλαχτούν για 
μεγαλύτερες περιόδους, πρέπει να καταψυχθούν στους -
20 °C ή λιγότερο, σε καταψύκτη που δεν κάνει αυτόματη 
απόψυξη. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Αναφερθείτε στον Πίνακα 1 για τις ποσότητες Διαλύματος 
υποστρώματος και τις ταινίες μικροανάλυσης που 
απαιτούνται ανά αριθμό εξετάσεων. Αφού αφαιρέσετε τα 
αντιδραστήρια και τα υλικά που απαιτούνται, επιστρέψτε 
τα μη χρησιμοποιημένα αντικείμενα στις κατάλληλες 
θερμοκρασίες φύλαξής τους (δείτε ΦΥΛΑΞΗ). Φέρτε όλα 
τα αντιδραστήρια και τα υλικά για την ανάλυση σε 
θερμοκρασία δωματίου (15–30 °C) πριν τη χρήση.  
1. Διάλυμα Πλύσης (Wash Solution) 

Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης αντιστρέφοντας 
αρκετές φορές τη φιάλη. Αν το 20X Συμπυκνωμένο 
Διάλυμα Πλύσης έχει αποθηκευτεί στους 2–8 °C, 
ενδέχεται να δημιουργηθούν κρύσταλλοι. Για να 
διαλύσετε τους κρυστάλλους, θερμάνετε τη φιάλη σε 
υδατόλουτρο 37–50 °C μέχρι να διαλυθούν όλοι οι 
κρύσταλλοι. Αναμίξτε καλά. Παρασκευάστε το Διάλυμα 
Πλύσης για την πλύση των πηγαδιών μικροανάλυσης 
αραιώνοντας ολόκληρο το περιεχόμενο μιας από τις 
φιάλες του 20X Συμπυκνώματος Διαλύματος Πλύσης 
μέχρι το ένα λίτρο με αποσταγμένο ή απιονισμένο 
νερό. Αναμίξτε καλά. Το Διάλυμα Πλύσης είναι 
σταθερό επί 30 μέρες όταν αποθηκεύεται σε καθαρό 
δοχείο στους 2–8 °C. Αν παρουσιαστεί αλλοίωση του 
χρώματος ή θολότητα, απορρίψτε το αντιδραστήριο. 

2. Επιλογή των Ταινιών Μικροανάλυσης 
Απομακρύνετε το στατώ της λωρίδας από την 
συναρμολογημένη πλάκα. Προσδιορίστε τον αριθμό 
ταινιών που απαιτούνται για την ανάλυση με αναφορά 
στον Πίνακα 1. Αφαιρέστε τις ταινίες που δεν 
χρειάζονται και τοποθετήστε τις σε σακούλα φύλαξης, 
σφραγίστε εκ νέου τη σακούλα και επιστρέψτε στη 
φύλαξη στους 2–8 °C. Ασφαλίστε τις ταινίες που πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση αντικαθιστώντας 
το στατώ ταινίας με ασφάλεια πάνω στην πλάκα 
μικροανάλυσης. 

3. Πρότυπη ανακατασκευή CIC-C1q 
Προσθέστε 2,0 ml Ενυδατικού Αντιδραστηρίου σε 
φιαλίδια Προτύπου, A–C. Αφήστε τα λυοφιλιωμένα 
πρότυπα να επανυδατωθούν για τουλάχιστον 15 λεπτά, 
και αναμίξτε καλά. Αποφύγετε το σχηματισμό αφρού ή 
φυσαλίδων κατά την ανάμιξη. Τα διαλυτοποιημένα 
πρότυπα είναι σταθερά για 30 ημέρες όταν 
φυλάσσονται στους 2–8 °C. 

4. Αραίωση του Δείγματος 
Προσοχή: Μεταχειριστείτε όλα τα δείγματα ως 
δυνητικώς μολυσματικά. Μην χρησιμοποιείτε 
αδρανοποιημένα με θέρμανση ή μολυσμένα 
δείγματα. 
Προσδιορίστε τον αριθμό (N) των προς εξέταση 
δειγμάτων. Σημειώστε τους δοκιμαστικούς σωλήνες #1 
ως #N και καταγράψτε ποιο δείγμα αντιστοιχεί σε κάθε 
σωλήνα στο φύλλο δεδομένων που παρέχεται. 
Παρασκευάστε ένα διάλυμα 1-προς-50 κάθε δείγματος 
χρησιμοποιώντας το Συμπληρωματικό Αραιωτικό 
Δείγματος (π.χ., 10 μl εξεταζόμενο δείγμα 
αναμεμιγμένο με 490 μl Συμπληρωματικό Αραιωτικό 
Δείγματος). Αναμίξτε καλά, αλλά αποφύγετε το 
σχηματισμό αφρού και φυσαλίδων. Μην φυλάτε ή 
επαναχρησιμοποιείτε τα αραιωμένα δείγματα. Αν η 
μετρούμενη συγκέντρωση ανοσοσυμπλεγμάτων σε 
ένα δείγμα είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση του 
Προτύπου C και επιθυμείτε ένα πιο ακριβές 

αποτέλεσμα τελικού σημείου, συνιστάται επανάληψη 
της εξέτασης του δείγματος σε αραίωση 1:200 
(τετραπλή αραίωση της αραίωσης 1:50). Σημείωση: Τα 
δείγματα που έχουν μετρημένες συγκεντρώσεις των 
CIC μικρότερες από το Πρότυπο C δεν πρέπει να 
αραιώνονται περαιτέρω και να επανεξετάζονται. 

5. Προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων στα πηγαδάκια 
μικροανάλυσης 
Οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να προσθέσετε αραιωμένα 
δείγματα, πρότυπα, μάρτυρες και ρυθμιστικό διάλυμα 
στα πηγαδάκια. Δείτε το βήμα 3 της Διαδικασίας 
Ανάλυσης. Για μικρούς κύκλους ανάλυσης που 
εξετάζονται μόνο λίγα δείγματα, τα αραιωμένα 
δείγματα και άλλα αντιδραστήρια μπορούν να 
προστεθούν κατευθείαν στο αντίστοιχο πηγαδάκι με 
μικροπιπέττα (100 μl/πηγαδάκι). Για μικρούς ή 
μεγάλους κύκλους, αλλά ειδικότερα για μεγάλους 
κύκλους, συνιστούμε τη χρήση πολυ-καναλικής 
πιπέττας για την προσθήκη δειγμάτων με τον 
ακόλουθο τρόπο. (Αυτή η τελευταία διαδικασία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την εύκολη 
προσθήκη συζυγούς, υποστρώματος και διαλύματος 
παύσης). 
Για να τοποθετήσετε τα πρότυπα, τους μάρτυρες και τα 
αραιωμένα δείγματα στα πηγαδάκια μικροανάλυσης 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία “αντιγραφής πλακών”. 
Αντί για την μεμονωμένη προσθήκη 100 μl κάθε 
προτύπου, μάρτυρα ή αραιωμένου δείγματος σε 
πηγαδάκια καλυμμένα με C1q, μπορεί να προστεθεί 
120–130 μl κάθε διαλύματος σε μεμονωμένα 
πηγαδάκια σε πλάκα τυφλού (δεν παρέχεται) που 
αντιστοιχεί στο τελικό επιθυμητό υπόδειγμα EIA. Αφού 
όλα τα δείγματα προς εξέταση έχουν προστεθεί στα 
πηγαδάκια μικροανάλυσης στην πλάκα τυφλού, 
μεταφέρετε γρήγορα 100 μl από κάθε πηγαδάκι 
τυφλού στα πηγαδάκια καλυμμένα με C1q 
χρησιμοποιώντας πολυ-καναλική μικροπιπέττα. Για να 
αποφύγετε την πιθανότητα επιμόλυνσης, τα άκρα της 
πιπέττας πρέπει να αλλάζουν κάθε φορά που υπάρχει 
αλλαγή στη σύνθεση των δειγμάτων προς μεταφορά. 

6. Αραιωτικό επιβεβαίωσης (προαιρετικό) 
Αν επιθυμείτε επιβεβαίωση, προσδιορίστε τον αριθμό 
(N) δειγμάτων προς επιβεβαίωση. Σημειώστε τους 
δοκιμαστικούς σωλήνες #1c ως #Nc και καταγράψτε 
ποιο δείγμα αντιστοιχεί σε κάθε σωλήνα στο φύλλο 
δεδομένων που παρέχεται. Παρασκευάστε το ανάλογο 
διάλυμα (1:50 ή 1:200) χρησιμοποιώντας το Αραιωτικό 
επιβεβαίωσης. Ένα δείγμα αραιωμένο στο Αραιωτικό 
επιβεβαίωσης πρέπει να δράσει παράλληλα με την ίδια 
αραίωση δείγματος σε Συμπληρωματικό Αραιωτικό 
Δείγματος.t. 

7. Παρασκευή του Διαλύματος Υποστρώματος 
Παρασκευάστε το ακριβώς πριν τη χρήση. 
Προσδιορίστε τον απαιτούμενο όγκο του Διαλύματος 
Υποστρώματος από τον Πίνακα 1. Παρασκευάστε το 
Διάλυμα Υποστρώματος προσθέτοντας 50 μl του 
Συμπυκνώματος Υποστρώματος σε κάθε ml του 
Αραιωτικού Υποστρώματος. Αναμίξτε καλά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Πηγαδάκια1 Ταινίες για 8 
πηγαδάκια 

Διάλυμα 
Υποστρώματος 
που Χρειάζεται 

(ml) 

Αραιωτικό 
Υποστρώματος 

(ml) 

Συμπύκνωμα 
Υποστρώματος 

(μl) 

16 2 1,6 2,0 100 
24 3 2,4 3,0 150 
32 4 3,2 4,0 200 
40 5 4,0 5,0 250 
48 6 4,8 5,0 250 
56 7 5,6 6,0 300 
64 8 6,4 7,0 350 
72 9 7,2 8,0 400 
80 10 8,0 9,0 450 
88 11 8,8 9,0 450 
96 12 9,6 10,0 500 

1 Προσδιορίστε τον αριθμό των δειγμάτων που πρόκειται να εξεταστούν και 
προσθέστε επτά (7) πηγαδάκια για τα τρία Πρότυπα (που πρόκειται να 
εξεταστούν εις διπλούν) και ένα πηγαδάκι τυφλού. Συνιστάται τα πρότυπα και 
οι μάρτυρες να εξετάζονται εις διπλούν σε ξεχωριστές λωρίδες, εφόσον τούτο 
είναι εφικτό. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΝΆΛΥΣΗΣ 
Πριν ξεκινήσετε την ανάλυση διαβάστε ολόκληρο το 
ένθετο του προϊόντος. 
Πριν προχωρήσετε δείτε την ενότητα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ. Κρατήστε σφιχτά την πλάκα κατά τη 
διάρκεια του όλου χειρισμού για να αποφύγετε τυχαία 
μετακίνηση του στατώ ταινίας. 
1. Καταγράψτε τις θέσεις των πηγαδιών που αντιστοιχούν 

σε όλα τα προς εξέταση δείγματα και τα πρότυπα, 
καθώς και τον υποδεικνυόμενο αριθμό παρτίδας από 
τις ετικέτες των φιαλιδίων. Σημειώστε μία γωνία της 
Πλάκας Μικροανάλυσης για προσανατολισμό. 

2. Προετοιμάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης, ως εξής: 
a. Επανυδατώστε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης 

προσθέτοντας περίπου 300 μl  Διαλύματος Πλύσης 
σε κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια φιάλη 
πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης 
πλακών.  

b. Επωάστε για 15 ως 20 λεπτά σε θερμοκρασία 
δωματίου (15–30 °C). 

c. Αφαιρέστε το υγρό από τα πηγαδάκια. 
d. Αντιστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε δυνατά δύο 

φορές πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να 
αφαιρέσετε και το τελευταίο ίχνος υγρού. 
Μην αφήσετε τα πηγαδάκια να στεγνώσουν. 

3. Προσθέστε 100 μl Συμπληρωματικό Αραιωτικό 
Δείγματος στο πηγαδάκι(α) που θα χρησιμοποιηθούν 
για να κενώσουν την συσκευή ανάγνωσης πλάκας.  

4. Προσθέστε 100 μl κάθε διαλυτοποιημένου Προτύπου 
CIC-C1q (A, B, C) για να διπλασιάσετε τα πηγαδάκια. 

5. Προσθέστε 100 μl του κάθε αραιωμένου δείγματος στο 
αντίστοιχο πηγαδάκι μικροανάλυσης. Δείτε 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, βήμα 5. 

6. Επωάστε για 60 ± 1 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
(15–30 °C). 

7. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης, ως εξής: 
Σημείωση: Η διαδικασία πλύσης στα πηγαδάκια 
μικροανάλυσης μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή με 
αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης πλακών.  
a. Μετά την επώαση στο βήμα 6 (και στο βήμα 9 

παρακάτω) αφαιρέστε τα περιεχόμενα από κάθε 
πηγαδάκι. 

b. Προσθέστε περίπου 300 μl Διαλύματος Πλύσης σε 
κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια φιάλη πλύσης 
ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης πλακών.  

c. Επωάστε τα πηγαδάκια για 1 λεπτό σε θερμοκρασία 
δωματίου (15–30 °C). 

d. Αφαιρέστε τα περιεχόμενα από κάθε πηγαδάκι. 
e. Προσθέστε περίπου 300 μl Διαλύματος Πλύσης σε 

κάθε πηγαδάκι.  
f. Αφαιρέστε τα περιεχόμενα από κάθε πηγαδάκι.  
g. Επαναλάβετε τα βήματα e–f τρεις φορές ακόμα. 
h. Μετά από τον πέμπτο κύκλο πλύσης, αντιστρέψτε 

την πλάκα και χτυπήστε δυνατά πάνω σε 
απορροφητικό χαρτί δύο φορές για να αφαιρέσετε 
και το τελευταίο ίχνος υγρού. 

8. Χρησιμοποιώντας πολυκαναλική πιπέττα ή πιπέττα 
επανάληψης, προσθέστε 50 μl Συζεύγματος σε κάθε 
εκπλυμένο δοκιμαστικό πηγαδάκι, 
συμπεριλαμβανομένων και των τυφλών. 

9. Επωάστε τις ταινίες μικροανάλυσης για 30 ± 1 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου (15–30 °C). Προετοιμάστε το 
Διάλυμα Υποστρώματος κατά τη διάρκεια της επώασης 
αυτής (βλ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, βήμα 8). 

10. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης μετά από την 
επώαση διάρκειας 30 λεπτών, όπως περιγράφεται στην 
ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, βήμα 7. 

11. Αμέσως μετά από τη διαδικασία έκπλυσης, προσθέστε 
100 μl του εκ νέου παρασκευασμένου Διαλύματος 
Υποστρώματος σε κάθε πηγαδάκι, 
συμπεριλαμβανομένων και των τυφλών. 

12. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης για 30 ± 1 λεπτά 
σε θερμοκρασία δωματίου (15–30 °C). 

13. Προσθέστε 50 μl Διαλύματος Παύσης σε κάθε 
πηγαδάκι για να σταματήσετε την ενζυμική αντίδραση. 
Το Διάλυμα Παύσης πρέπει να προστίθεται στα 
πηγαδάκια με την ίδια σειρά και την ίδια συχνότητα 
όπως και το Διάλυμα Υποστρώματος. Χτυπήστε απαλά 
την πλάκα για να διανείμετε ομοιόμορφα την ανάπτυξη 
χρώματος. 

14. Ορίστε την ένδειξη απορρόφησης στα 405 nm για κάθε 
δοκιμαστικό πηγαδάκι εντός μίας ώρας μετά από την 
προσθήκη του Διαλύματος Παύσης (βήμα 13), 
πραγματοποιώντας διόρθωση τυφλού σύμφωνα με το 
φασματοφωτομετρικό σύστημα που χρησιμοποιείται. 

15. Απορρίψτε τα εναπομείναντα αραιωμένα δείγματα, το 
υπόστρωμα και τις χρησιμοποιημένες ταινίες 
μικροανάλυσης (βλ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, βήμα 3). Κρατήστε το στατώ και τη 
βάση της λωρίδας για μελλοντική χρήση. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
Αν απαιτείται ανεξάρτητη επιβεβαίωση ενός θετικού 
αποτελέσματος, ή αν ένα θετικό αποτέλεσμα είναι 
ασύμβατο με την κλινική ερμηνεία, το θετικό δείγμα είναι 
πιθανόν να αναλυθεί χρησιμοποιώντας μια εξέταση 
επιβεβαίωσης. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να 
επιβεβαιωθεί. Η μέθοδος επιβεβαίωσης χρησιμοποιεί ένα 
αραιωτικό δείγματος (το Αραιωτικό Επιβεβαίωσης), που 
περιέχει υψηλή συγκέντρωση χλωριούχου νατρίου.6,7 Για 
να επιβεβαιώσετε ένα θετικό αποτέλεσμα, πρέπει να 
αραιωθεί ένα μέρος του δείγματος (1:50 ή 1:200) στο 
Αραιωτικό επιβεβαίωσης και ένα δεύτερο μέρος πρέπει να 
αραιωθεί κατά τον ίδιο τρόπο σε Συμπληρωματικό 
Αραιωτικό Δείγματος. Τότε και τα δύο δείγματα 
αναλύονται σύμφωνα με τις συνηθισμένες διαδικασίες 
ανάλυσης CIC-C1q. Δείτε τις ενότητες ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, και ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για 
λεπτομέρειες. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Η σωστή εργαστηριακή πρακτική συνιστά ότι πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην ανάλυση οι θετικοί και αρνητικοί 
μάρτυρες. Οι μάρτυρες για την ανάλυση MicroVue CIC-C1q 
διατίθενται από την Quidel για το λόγο αυτό, (CIC-C1q 
μάρτυρες, Κατάλογος #A013), και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το ένθετο συσκευασίας 
τους. 
Επιπλέον των μαρτύρων, η ανάλυση αυτή παρέχει 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ και ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Υπολογισμοί 
Η πρότυπη καμπύλη δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις 
τιμές A405 από τις οποίες έχει αφαιρεθεί το τυφλό για κάθε 
πρότυπο (στον άξονα y) και της αντίστοιχης 
συγκέντρωσης για κάθε πρότυπο (στον άξονα x).  
Η πρότυπη καμπύλη πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
προϋποθέσεις επικύρωσης. Οι περισσότεροι υπολογιστές 
είναι σε θέση να εκτελέσουν αυτό τον υπολογισμό. Ένα 
παράδειγμα πρότυπης καμπύλης φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Η μg Eq/ml συγκέντρωση για κάθε δείγμα υπολογίζεται 
από την πρότυπη καμπύλη χρησιμοποιώντας ανάλυση 
γραμμικής παλινδρόμησης 

Προσαρμογή παράγοντα αραίωσης. Η αντίστοιχη 
συγκέντρωση CIC που καταγράφεται σε λίστα στις ετικέτες 
φιαλιδίων των προτύπων CIC-C1q έχει προσδιοριστεί 
υπολογίζοντας αραίωση 1:50 του δείγματος. Αν 
αναλύθηκε υψηλότερη αραίωση του δείγματος, ο χρήστης 
πρέπει να πολλαπλασιάσει το υπολογισμένο αποτέλεσμα 
με τον ανάλογο παράγοντα αραίωσης. Για παράδειγμα, αν 
η αραίωση δείγματος που αναλύθηκε ήταν 1:200, το 
υπολογισμένο αποτέλεσμα πρέπει να πολλαπλασιαστεί 
επί 4. 

Υπολογισμός εξέτασης επιβεβαίωσης. Για να 
επιβεβαιώσετε ένα θετικό αποτέλεσμα, η συγκέντρωση 
ανοσοσυμπλέγματος [CIC] που προσδιορίστηκε στο 
αραιωμένο δείγμα με Αραιωτικό Επιβεβαίωσης διαιρείται 
με τη συγκέντρωση ανοσοσυμπλέγματος που μετρήθηκε 
στο αραιωμένο δείγμα σε Συμπληρωματικό Αραιωτικό 
Δείγματος, για να παράγει μια αναλογία: 

[CIC] σε Confirmation Diluent 
(Αραιωτικό επιβεβαίωσης) 

ratio (αναλογία) =
[CIC] σε Complement Specimen Diluent
(Συμπληρωματικό Αραιωτικό Δείγματος)

Επικύρωση 
Προσδιορίστε την κλίση, την τεταγμένη-y και το 
συντελεστή συσχέτισης της προκύπτουσας ευθείας που 
ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα. Οι τιμές πρέπει να 
βρίσκονται εντός των ακόλουθων ορίων για να γίνει 
αποδεκτή η ανάλυση: 

συντελεστής συσχέτισης (r): Μεγαλύτερος από 0,95 
Κλίση (m): 0,022 ως 0,056 

τεταγμένη-y (b): (–)0,108 έως (+)0,238 

Ερμηνεία 
Αρνητικά αποτελέσματα: Οι τιμές που είναι μικρότερες 
από 4 μg Eq/ml θεωρούνται αρνητικές για σημαντικά 
επίπεδα CIC. 
Θετικά αποτελέσματα: Οι τιμές που είναι μεγαλύτερες ή 
ίσες με 4 μg Eq/ml θεωρούνται θετικές για σημαντικά 
επίπεδα CIC. 
Αποτελέσματα επιβεβαίωσης: Αν η αναλογία είναι 
μικρότερη από 0,7, επιβεβαιώνεται το θετικό αποτέλεσμα 
CIC. Με άλλα λόγια, μεγαλύτερη μείωση από 30 % 
επιβεβαιώνει ένα θετικό αποτέλεσμα. 
Περιστασιακά, τα θετικά δείγματα είναι πιθανόν να μην 
επιβεβαιωθούν. Τα μη επιβεβαιωμένα δείγματα μπορεί να 
οφείλονται σε, μεταξύ άλλων: (1) εσφαλμένο χειρισμό των 
δειγμάτων (π.χ. μολυσμένα ή αδρανοποιημένα με 
θερμοκρασία) ή (2) δείγματα που περιέχουν αυτο-
αντισώματα στο C1q. Τα δείγματα αυτά δεν είναι 
απαραιτήτως αρνητικά για τα CIC. Το υλικό που 
προκάλεσε το εμφανές εσφαλμένο θετικό αποτέλεσμα 
μπορεί να καλύψει συνεπακόλουθο συμβάν CIC το οποίο 
διαφορετικά, αν υπάρχει από μόνο του, μπορεί να δώσει 
ένα επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα CIC. 

Παράδειγμα πρότυπης καμπύλης 

 

Δείγμα (A405) μg Eq/ml 
Πρότυπο A 0,09 0 
Πρότυπο B 0,57 16 
Πρότυπο C 1,05 31 

   
Δείγμα 1 0,19 4 
Δείγμα 2 0,82 24 
Δείγμα 3 0,40 11 
r = 1,00 m = 0,031 b = 0,085 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
1. Αδρανοποίηση των δειγμάτων με θερμοκρασία είναι 

δυνατόν να προκαλέσει εσφαλμένα θετικά 
αποτελέσματα. Επειδή η εξέταση αυτή μετράει 
συναθροίσεις ανθρώπινου IgG με μη επιλεκτικό τρόπο, 
η συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων πρέπει να 
αποφύγει συνθήκες που προωθούν τη συνάθροιση 
IgG.  

2. Το MicroVue CIC-C1q  Enzyme Immunoassay έχει 
χρησιμοποιηθεί για την εξέταση δειγμάτων που 
συνελέγησαν ως ορός ή πλάσμα σε αντιθρομβωτικά 
EDTA. Δεν έχουν εξεταστεί άλλα αντιθρομβωτικά. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Τα ανοσοσυμπλέγματα που κυκλοφορούν (CIC) 
μετρήθηκαν σε ορούς από 312 άτομα χρησιμοποιώντας 
τον Ενζυμικό ανοσοπροσδιορισμό MicroVue CIC-C1q. 
Συλλέχθηκαν εκατόν έξι (106) οροί από φυσιολογικούς, 
ασυμπτωματικούς ασθενείς. Ο μέσος όρος συγκέντρωσης 
CIC ήταν 2,1 μg Eq/ml (S.D. = 1,9). 
Δείγματα που λήφθηκαν από 206 ασθενείς με 
συστηματικό ερυθρωματώδης λύκο (SLE), ρευματοειδή 
αρθρίτιδα (RA), ή άλλες διαταραχές εξετάστηκαν 
χρησιμοποιώντας τον Ενζυμικό ανοσοπροσδιορισμό 
MicroVue CIC-C1q και ένα άλλο κιτ EIA που διατίθεται 
εμπορικά. Η συνολική συμφωνία ανάμεσα στις δύο 
μεθόδους ήταν 87 %. 
Εντός του παραπάνω πληθυσμού, εξετάστηκαν ογδόντα 
ένας (81) SLE ασθενείς και τριάντα τρεις (33) RA. Τα δύο κιτ 
συμφώνησαν για το 82 % των δειγμάτων αυτών. Τα 
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Αποτέλεσμα εξέτασης MicroVue  – + – + 
Εναλλακτικό αποτέλεσμα εξέτασης – + + – 
Ασθενείς RA 18 9 3 3 
Ασθενείς SLE 40 23 15 3 
Άλλοι 0 90 2 0 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Ακρίβεια 
Ένα πρότυπο ανοσοσυμπλέγματος παρασκευασμένο από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) 
χρησιμοποιώντας IgG συναθροισμένο με θερμοκρασία 
χρησιμοποιήθηκε για να τυποποιήσει την ανάλυση. Για να 
εξετάσετε την ακρίβεια της ανάλυσης, εξετάστηκαν εις 
τριπλούν πέντε αραιώσεις του προτύπου WHO σε εννέα 
κύκλους του κιτ MicroVue. Οι αναλυμένες τιμές 
προσδιορίστηκαν ότι ήταν προβλέψιμες των 
αναμενόμενων συγκεντρώσεων προτύπων (συντελεστής 
προσδιορισμού =  0,97). 
Συγκρίθηκαν σαράντα ένα (41) ζευγαρωμένα δείγματα 
ορού και πλάσματος (αντιθρομβωτικό EDTA ) από 
ασθενείς SLE και RA για να επιδείξουν την καταλληλότητα 
των δειγμάτων πλάσματος για την ανάλυση. Δεν 
παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στα 
αποτελέσματα ορού και πλάσματος (a  =  0,05). 

Αναπαραγωγιμότητα 
Εξετάστηκαν τρία δείγματα ορού και προτύπων σε εννέα 
κύκλους ανάλυσης σε τρεις διαφορετικές παρτίδες κιτ. 
Κάθε πρότυπο εξετάστηκε εις τριπλούν εντός του κάθε 
κύκλου ανάλυσης. Κάθε δείγμα ορού πέρασε από ανάλυση 
σε μονήρη πηγαδάκι σε κάθε κύκλο, η μέση τιμή 
διακύμανσης ανάμεσα στον κάθε κύκλο για τα δείγματα 
και τα πρότυπα φαίνεται στον Πίνακα 3 ως διακύμανση 
μεταξύ αναλύσεων. Η μέση τιμή διακύμανσης εντός του 
κάθε κύκλου για τα πρότυπα φαίνεται στον Πίνακα 3 ως 
διακύμανση μεταξύ αναλύσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 Μέσος όρος 
(Eq/ml) 

Εντός της 
Ανάλυσης S.D. 

(% CV) 

Εντός της 
ανάλυσης S.D. 

(% CV) 
Δείγμα 1 30 NT 3,1  (10) 
Δείγμα 2 7 NT 2,6 (37) 
Δείγμα 3 0 NT 0,3 (N/A) 
    
Πρότυπο 1 37 3,2 (9) 3,9 (11) 
Πρότυπο 2 20 2,1 (10) 1,8 (9) 
Πρότυπο 3 0 0,1 (N/A) 0,0 (N/A) 
NT = δεν εξετάστηκε N/A = δεν εφαρμόστηκε  

Ευαισθησία 
Η ευαισθησία αναλυόμενης ουσίας του Ενζυμικού 
ανοσοπροσδιορισμού MicroVue CIC-C1q είναι 
1,0 μg Eq/ml.  

Εξειδίκευση 
Εκατόν έξι (106) δείγματα ορού και πλάσματος που 
συλλέχθηκαν από φυσιολογικούς, ασυμπτωματικούς 
ασθενείς εξετάστηκαν για CIC. Η συνολική εξιδείκευση της 
ανάλυσης ήταν 94 %. 

ΒΟΗΘΕΙΑ 
Για υπηρεσίες εκτός ΗΠΑ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον 
τοπικό διανομέα. Πρόσθετες πληροφορίες για την Quidel, 
τα προϊόντα μας και τους αντιπροσώπους μας μπορούν να 
βρεθούν στον ιστοχώρο μας  www.quidel.com. 
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