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CIC-Raji 
Ενζυματική ανοσοδιαγνωστική μέθοδος για ποσοτικοποίηση των κυκλοφορούντων  

ανοσοσυμπλόκων (CIC) που περιέχουν θραύσματα ενεργοποίησης C3 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα Ελληνικά 

 

 

 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Η ενζυματική ανοσοδιαγνωστική μέθοδος αντικατάστασης 
κυττάρων CICRaji της MicroVue μετράει τα ανοσοσύμπλοκα 
που περιέχουν θραύσματα ενεργοποίησης C3 σε 
ανθρώπινο ορό και πλάσμα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
Η σημασία των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλόκων (CIC) 
και η σχέση τους με διάφορες ασθένειες έχει αποτελέσει 
το αντικείμενο έρευνας επί σειρά ετών. Ο σχηματισμός 
ανοσοσυμπλόκων είναι μια προστατευτική, διαρκής και 
συνήθως καλοήθης διαδικασία του φυσιολογικού 
ανοσοποιητικού συστήματος. Τα CIC απομακρύνονται από 
την κυκλοφορία στον φυσιολογικό ξενιστή με έναν αριθμό 
πολύπλοκων βιοχημικών, ενζυματικών και κυτταρικών 
διαδικασιών. Η αποτελεσματική απομάκρυνση πολλών CIC 
απαιτεί την ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Η 
ενεργοποίηση του συμπληρώματος προκαλεί την 
εναπόθεση θραυσμάτων C3 μέσα στο ανοσοσύμπλοκο, 
και κατόπιν την ενισχυμένη απομάκρυνση από 
φαγοκύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος. Υπό 
ορισμένες νοσηρές καταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν 
κατανοηθεί πλήρως, τα ανοσοσύμπλοκα δεν 
απομακρύνονται αποτελεσματικά από το σώμα. Στις 
νόσους αυτές, τα ανοσοσύμπλοκα ενδέχεται να 
συσσωρεύονται και να εκκινούν βλάβες που εξαρτώνται 
από το συμπλήρωμα σε διάφορα όργανα και ιστούς. Η 
ενεργοποίηση αυτή του συμπληρώματος πιθανόν να 
αποτελεί αφετηρία για μια σειρά από δυνητικά 
καταστροφικά συμβάντα στον ξενιστή, όπως παραγωγή 
αναφυλατοξίνης, κυτταρόλυση, διέγερση λευκοκυττάρων 
και ενεργοποίηση των μακροφάγων και άλλων κυττάρων.1  
Όταν τα ανοσοσύμπλοκα προσκολλώνται στα αγγειακά 
τοιχώματα ή στις κυτταρικές μεμβράνες, πιθανόν να 
συμβεί καταστροφή του φυσιολογικού ιστού, όπως σε 
μερικές περιπτώσεις σπειραματονεφρίτιδας. 
Ορισμένες ιδιότητες των CIC επηρεάζουν τη δυνητική 
παθογονικότητά τους. Ιδιαίτερης σημασίας είναι: (1) η 
φύση, το μέγεθος και η συγκέντρωση του αντιγόνου, (2) η 
φύση, το μέγεθος και η συγκέντρωση του αντισώματος, (3) 
ο ρυθμός σχηματισμού και απομάκρυνσης των 
ανοσοσυμπλόκων.1,2 
Τα κυκλοφορούντα ανοσοσύμπλοκα έχουν μετρηθεί σε 
μια ποικιλία παθήσεων:  π.χ., λοιμώξεις, αυτοάνοσα 
νοσήματα, τραυματισμοί, και νεοπλαστικά 
πολλαπλασιαστικά νοσήματα. Τρέχουσες μελέτες 
προτείνουν ότι οι προσδιορισμοί των κυκλοφορούντων 
ανοσοσυμπλόκων (CIC) πιθανόν να είναι σημαντικοί στην 
αξιολόγηση ορισμένων νοσημάτων και, μερικές φορές, 
στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας. Τούτο είναι ιδιαίτερα αληθές στον συστημικό 
ερυθηματώδη λύκο (SLE) και σε μερικές μορφές 
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ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA).3,4 Η πρώτη παθολογική 
κατάσταση που συσχετίστηκε με το σχηματισμό 
ανοσοσυμπλόκων ήταν η ασθένεια του ορού, που 
περιγράφηκε στις αρχές του 1900 από τον von Pirquet. 
Έκτοτε, αυξημένες τιμές CIC έχουν περιγραφεί σε 
αυτοάνοσα νοσήματα (SLE, SLE-σχετιζόμενο σύνδρομο, 
RA), σπειραματονεφρίτιδα, νεοπλαστική νόσος (νόσος του 
Hodgkin, λευχαιμία), βακτηριακές λοιμώξεις (υποξεία 
βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, λέπρα), παρασιτικές λοιμώξεις 
(ελονοσία, σχιστοσωμίαση) και ιώσεις (ηπατίτιδα, 
μονοπυρήνωση). 
Περισσότερες από 40 τεχνικές έχουν περιγραφεί για την 
ανίχνευση ή ποσοτικοποίηση των CIC. Έχουν περιγραφεί 
εξετάσεις, όπως η μέθοδος κυττάρων Raji, ο έλεγχος 
απόκλισης C1q, ο έλεγχος συγγλουτινίνης, διαδικασίες 
δέσμευσης υγρής φάσης C1q, δοκιμή ρευματοειδούς 
παράγοντα, έλεγχος PEG πρεσιπιτίνης, και μέθοδοι 
στερεάς φάσης C1q.1,5 Επειδή το μέγεθος και οι 
φυσικοχημικές ιδιότητες του CIC ποικίλλουν ευρέως, 
ουδεμία από τις μεθόδους αυτές έχει γίνει αποδεκτή ως 
πρότυπο. Μια μελέτη συνεργασίας υπό την αιγίδα του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1978 διαπίστωσε ότι 
ουδεμία μέθοδος αφ’ εαυτής ήταν ενδεδειγμένη για όλες 
τις ύποπτες νοσηρές καταστάσεις και συνέστησε ότι 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές τεχνικές πρέπει να 
διεξάγονται για να ανιχνευθούν και μετρηθούν επαρκώς 
τα CIC. 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Θραύσματα του τρίτου συστατικού του συμπληρώματος 
C3 συχνά σχηματίζουν ομοιοπολικούς δεσμούς με τα 
ανοσοσύμπλοκα που ενεργοποιούν το συμπλήρωμα. 
Κύτταρα Raji, που παρήχθησαν από συνεχή καλλιέργεια 
κυτταρικής σειράς B λεμφοκυττάρων, φέρουν υποδοχείς 
συμπληρώματος CR2 οι οποίοι ενώνονται με τα 
θραύσματα iC3b, C3d,g και C3d του ενεργοποιημένου 
C3.6,7,8 Η μέθοδος κυττάρων CIC Raji στηρίζεται στην 
ικανότητα των υποδοχέων CR2 των κυττάρων Raji να 
προσδένονται με τα ανοσοσύμπλοκα που περιέχουν 
αυτά τα θραύσματα C3.6 Η ενζυματική ανοσοδιαγνωστική 
μέθοδος αντικατάστασης κυττάρων CIC-Raji της 
MicroVue μετράει επίσης τα θραύσματα C3 που 
περιέχουν CIC χρησιμοποιώντας ένα ακινητοποιημένο 
μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύεται ειδικά με τα 
θραύσματα ενεργοποίησης iC3b, C3d,g και C3d του C3 με 
τρόπο ανάλογο με την αντίδραση σύνδεσης των 
υποδοχέων CR2 των κυττάρων Raji. 
Στο πρώτο στάδιο, τα πρότυπα και δείγματα ορού ή 
πλάσματος που έχουν αραιωθεί με το αραιωτικό 
συμπληρώματος δείγματος προστίθενται στα φρεάτια 
της μικροπλάκας που φέρουν επίστρωση από 
μονοκλωνικά αντισώματα ανθρώπινων θραυσμάτων C3 
και επωάζονται. Κατά την επώαση, τα ανοσοσύμπλοκα 
που περιέχουν θραύσματα ενεργοποίησης C3 
δεσμεύονται από το αντίσωμα σε στερεά φάση. Μετά την 
επώαση, ένας κύκλος πλύσης αφαιρεί όσες από τις 
πρωτεΐνες ορού ή πλάσματος παραμένουν ελεύθερες. 
Στο δεύτερο στάδιο, αντι-ανθρώπινη IgG ποντικού 
συζευγμένη με υπεροξειδάση του χρένου (HRP) 
προστίθεται σε κάθε φρεάτιο της εξέτασης και επωάζεται. 
Κατά την επώαση αυτή, το σύζευγμα ενώνεται με τα 
ανοσοσύμπλοκα, τα οποία τώρα έχουν δεσμευτεί στα 
φρεάτια της μικροπλάκας. Ένας κύκλος πλύσης αφαιρεί 
το ελεύθερο σύζευγμα. 

Στο τρίτο στάδιο, σε κάθε φρεάτιο της εξέτασης 
προστίθεται ένα υπόστρωμα του ενζύμου. Το δεσμευμένο 
αντίσωμα που είναι συζευγμένο με HRP αντιδρά με το 
χρωμογόνο υπόστρωμα σχηματίζοντας ένα πράσινο 
χρώμα. Μετά την επώαση, προστίθεται ένα αντιδραστήριο 
για να διακοπεί η ανάπτυξη του χρώματος. 
Οι τιμές απορρόφησης του προτύπου και του δείγματος 
προς εξέταση (τιμές Α405) μετρώνται με 
φασματοφωτόμετρο. Η ένταση του πράσινου χρώματος 
που σχηματίζεται είναι ευθέως ανάλογη με την ποσότητα 
των CIC που δεσμεύτηκαν στη στερεά φάση. Χαράσσεται 
πρότυπη καμπύλη από τις τιμές Α405 για κάθε πρότυπο ως 
προς την αντίστοιχη συγκέντρωση. Η συγκέντρωση των 
ανοσοσυμπλόκων που υπάρχουν στο δείγμα προς 
εξέταση προσδιορίζεται με αναφορά στην πρότυπη 
καμπύλη. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως 
μικρογραμμοϊσοδύναμα οροκατεργασμένης, θερμικώς 
συσσωρευμένης ανθρώπινης γάμμα σφαιρίνης (HAGG) 
ανά mL (μg Eq/mL). Για επιβεβαίωση αποτελέσματος 
θετικού για CIC, το δείγμα μπορεί να υποβληθεί σε 
επεξεργασία αφού αραιωθεί σε επιβεβαιωτικό αραιωτικό 
CIC-Raji, το οποίο περιέχει παρεμποδιστικά αντισώματα με 
ειδικότητες παρόμοιες με αυτές του ακινητοποιημένου 
αντισώματος στα φρεάτια της μικροπλάκας. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Το ενζυματικό ανοσοδιαγνωστικό κιτ αντικατάστασης 
κυττάρων CIC-Raji περιέχει τα εξής: 
A
B
C
D
E

Πρότυπα CIC-Raji Αρ. A9970–A9974 1 έκαστο, 2 mL
Το καθένα περιέχει μια γνωστή ποσότητα οροκατεργασμένης, 
θερμικώς συσσωρευμένης ανθρώπινης γάμμα σφαιρίνης (HAGG) 
σε φυσιολογικό ορό ρυθμισμένο με φωσφορικά (PBS), 
σταθεροποιητές 2,5 % και thimerosal 0,01 % 

L Χαμηλό Μάρτυρα CIC-RCR Αρ. A9919 3 έκαστο
(Λυοφιλιωμένο) Περιέχει χαμηλά επίπεδα HAGG που έχουν 
υποβληθεί σε κατεργασία με ανθρώπινο ορό, EDTA 20 mM, 
Thimerosal 0,01 % 

H Υψηλός Μάρτυρας CIC-RCR Αρ. A9920 3 έκαστο
(Λυοφιλιωμένο) Περιέχει υψηλά επίπεδα HAGG που έχουν 
υποβληθεί σε κατεργασία με ανθρώπινο ορό, EDTA 20 mM, 
Thimerosal 0,01 % 

q Πλάκα μικροτιτλοδότησης  Αρ. A9512 12 εκάστη
96 φρεάτια με περιοριστικό και συγκρατητήρα που αποτελείται 
από λωρίδες των οκτώ φρεατίων με επίστρωση αντι-ανθρώπινων 
θραυσμάτων C3 ποντικού σε θήκη φύλλου αλουμινίου που 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 

w Διάλυμα διακοπής Αρ. A3673 6 mL
Περιέχει οξαλικό οξύ 250 mM 

e Πυκνό διάλυμα πλύσης 20X Αρ. A9957 2 έκαστο, 50 mL
Όταν αραιωθεί, το καθένα περιέχει φυσιολογικό ορό ρυθμισμένο 
με φωσφορικά (PBS), Tween-20® 1,0 %, και ProClin® 300 0,035 % 

r Αραιωτικό συμπληρώματος Αρ. A3670 50 mL
Περιέχει PBS, σταθεροποιητές 2,5 %, ProClin 300 0,035 % 

t Αραιωτικό υποστρώματος  Αρ. A3672 25 mL
Περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών 0,1M και H2O2 0,05 % 

y Πυκνό διάλυμα υποστρώματος Αρ. A3671 1,5 mL
Περιέχει διαμμωνιακό άλας του 2,2’-Αζινο-δις 
(3-αιθυλβενζοθειαζολινο-6-σουλφονικού οξέος) 0,7 % 

u Σύζευγμα CIC-Raji Αρ. A9516 2 έκαστο, 3 mL
Περιέχει αντι-ανθρώπινη IgG ποντικού συζευγμένη με 
υπεροξειδάση του χρένου (HRP) σε μορφή εναιωρήματος σε 
σταθεροποιητικό ρυθμιστικό διάλυμα HRP με συντηρητικό 
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i Επιβεβαιωτικό αραιωτικό CIC-Raji Αρ. A9517 12 mL
Περιέχει PBS, σταθεροποιητές 2,5 %, αντίσωμα έναντι 
ανθρώπινου θραύσματος C3, ProClin 300 0,035 % 

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

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
 Χρονοδιακόπτης (εύρος 60 λεπτών) 
 Αριθμομηχανή ή άλλη υπολογιστική μέθοδος για 

επαλήθευση της μεθόδου 
 Καθαρές, αχρησιμοποίητες μικροπλάκες 

μικροτιτλοδότησης ή/και δοκιμαστικοί σωλήνες και 
στατώ 

 Δοχείο για αραίωση του ρυθμιστικού διαλύματος 
πλύσης 

 Υδροβολέας ή άλλο σύστημα ανοσοδιαγνωστικής 
πλύσης 

 Ρυθμιζόμενη πολυκαναλική πιπέτα (8 ή 12 κανάλια) ή 
επαναληπτικές μικροπιπέτες (προαιρετικές) 

 Καθαρές πιπέτες, 1 mL, 5 mL, και 10 mL 
 Μικροπιπέτες και μύτες για πιπέτες 
 Συσκευή ανάγνωσης μικροπλάκας με δυνατότητα 

ανάγνωσης ενδείξεων οπτικής πυκνότητας Α405 μεταξύ 
0,0 και 2,0 

 Απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
1. Για In Vitro διαγνωστική χρήση. 
2. Χειριστείτε τα δείγματα ως δυνητικά επικίνδυνο 

βιολογικό υλικό.  Ακολουθήστε τις γενικές 
προφυλάξεις όταν χειρίζεστε τα περιεχόμενα του 
παρόντος κιτ και δείγματα ασθενών. 

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

4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα αντιδραστήρια ως 
ενιαία μονάδα πριν από την ημερομηνία λήξης που 
φαίνεται στην ετικέτα συσκευασίας. 

5. Φυλάξτε τα αντιδραστήρια της μεθόδου όπως 
ενδείκνυται. 

6. Μην χρησιμοποιείτε τις Επικαλυμμένες Λωρίδες, αν το 
σακουλάκι είναι διάτρητο. 

7. Το Thimerosal χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Η κατά 
λάθος επαφή με ή κατάποση ρυθμιστικών διαλυμάτων 
ή αντιδραστηρίων που περιέχουν thimerosal ενδέχεται 
να προκαλέσει αντιδράσεις αυξημένης 
υπερευαισθησίας μεταξύ των οποίων ερεθισμός στο 
δέρμα, στα μάτια ή στο στόμα. Ζητήστε αμέσως 
ιατρική συνδρομή αν έχετε οποιοδήποτε σύμπτωμα. Η 
έκθεση στο thimerosal πιθανόν να έχει δυνητικά 
μεταλλαξιογόνα αποτελέσματα. Αποφύγετε επαφή με 
ισχυρά οξέα και βάσεις. 

8. Το ProClin 300 χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Η 
κατά λάθος επαφή με ή κατάποση ρυθμιστικών 
διαλυμάτων ή αντιδραστηρίων που περιέχουν ProClin 
ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, στα 
μάτια ή στο στόμα. Χρησιμοποιείτε ορθές 
εργαστηριακές πρακτικές για μείωση της έκθεσης. 
Ζητήστε αμέσως ιατρική συνδρομή αν έχετε 
οποιοδήποτε σύμπτωμα. 

9. Συνιστάται η χρήση πολυκαναλικών ή επαναληπτικών 
πιπετών για να διασφαλιστεί η έγκαιρη μεταφορά των 
αντιδραστηρίων. 

10. Για ακριβείς μετρήσεις των δειγμάτων, προσθέστε 
δείγματα και πρότυπα με ακρίβεια. Μεταφέρετε 
προσεκτικά με πιπέτα χρησιμοποιώντας μόνον 
βαθμονομημένο εξοπλισμό. 

11. Η ορθή δειγματοληψία και φύλαξη των δειγμάτων 
προς εξέταση είναι απαραίτητη για ακριβή 
αποτελέσματα (βλ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ). 

12. Αποφύγετε μικροβιακή μόλυνση ή επιμόλυνση των 
δειγμάτων, αντιδραστηρίων ή υλικών. Λανθασμένα 
αποτελέσματα ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση 
μόλυνσης. 

13. Ελέγξτε κάθε δείγμα εις διπλούν. 
14. Μην χρησιμοποιείτε ένα φρεάτιο για περισσότερες από 

μια εξετάσεις. 
15. Η χρήση χρόνων και θερμοκρασιών επώασης εκτός 

από αυτούς που υποδεικνύονται στο τμήμα της 
Διαδικασίας ενδέχεται να επιφέρει λανθασμένα 
αποτελέσματα. 

16. Το πυκνό διάλυμα υποστρώματος είναι 
φωτοευαίσθητο. Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση σε 
ισχυρό ή απευθείας φως. Φυλάξτε τα αντιδραστήρια 
στο σκοτάδι εφόσον δεν χρησιμοποιούνται. 

17. Μην επιτρέπετε στα φρεάτια της μικροπλάκας να 
στεγνώσουν μετά την έναρξη της μεθόδου. 

18. Όταν προσθέτετε ή μεταφέρετε υγρά με αναρρόφηση 
από τα φρεάτια της μικροπλάκας, μην ξύνετε ή 
αγγίζετε τον πυθμένα των φρεατίων. 

19. Τα θερμικώς απενεργοποιημένα, υπερλιπαιμικά ή 
μολυσμένα δείγματα ενδέχεται να επιφέρουν 
λανθασμένα αποτελέσματα. 

20. Για να αποφύγετε τον σχηματισμό αερολύματος κατά 
την πλύση, χρησιμοποιήστε συσκευή για αναρρόφηση 
του υγρού πλύσης σε μια φιάλη που περιέχει οικιακό 
λευκαντικό. 

21. Η μέθοδος αυτή μπορεί να διεξαχθεί με οποιαδήποτε 
πιστοποιημένη μέθοδο πλύσης. 

22. Απορρίψτε τα δοχεία και όσο από το περιεχόμενο δεν 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, 
κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς. 

ΦΥΛΑΞΗ 
Φυλάξτε το κιτ που δεν έχει ανοιχτεί σε θερμοκρασία  
2–8 °C. Αφού ανοιχτεί το κιτ, το πυκνό διάλυμα πλύσης 
20X μπορεί να φυλαχτεί σε θερμοκρασία 2–30 °C. 
Αφού επιλεγούν τα αντιδραστήρια ή τα υλικά που 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη μέθοδο, επιστρέψτε 
όσα αντιδραστήρια δεν χρησιμοποιήθηκαν αμέσως στις 
ενδεδειγμένες θερμοκρασίες φύλαξής τους. Αφήστε τα 
αντιδραστήρια και τα υλικά να ισορροπήσουν σε 
θερμοκρασία δωματίου (15–30 °C) πριν τα 
χρησιμοποιήσετε. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ 
Το χρώμα του πυκνού διαλύματος υποστρώματος 
ενδέχεται να ποικίλλει από άχρωμο έως ανοικτό ή σκούρο 
πράσινο. Η κατάσταση αυτή δεν επηρεάζει την απόδοση. 
Ωστόσο, το πρόσφατα παρασκευασμένο διάλυμα 
υποστρώματος πρέπει να είναι άχρωμο έως ανοικτό 
πράσινο. Το σκούρο πράσινο χρώμα υποδεικνύει 
υποβάθμιση του διαλύματος υποστρώματος, και 
επομένως το διάλυμα πρέπει να απορριφθεί και ένα 
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καινούργιο διάλυμα υποστρώματος να προετοιμαστεί με 
καθαρά υάλινα σκεύη. 
Θολότητα ή αποχρωματισμός του αραιωμένο διαλύματος 
πλύσης υποδεικνύει υποβάθμιση του αντιδραστηρίου 
αυτού. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το διάλυμα πρέπει να 
απορριφθεί. 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Χειριστείτε και απορρίψτε όλα τα δείγματα 
χρησιμοποιώντας τις γενικές προφυλάξεις. 
Τα δείγματα ορού ή πλάσματος πρέπει να συλλεχθούν 
ασηπτικά και να προετοιμαστούν χρησιμοποιώντας 
πρότυπες τεχνικές για εργαστηριακή εξέταση.9,10 Μην 
απενεργοποιείτε θερμικώς τα δείγματα. Οποιαδήποτε 
σωματίδια πρέπει να αφαιρεθούν από τα δείγματα με 
φυγοκέντρηση σε χαμηλή ταχύτητα πριν από την εξέταση. 
Τα δείγματα μπορούν να φυλαχτούν σε πάγο, σε 
θερμοκρασία περίπου 0 °C έως 6 ώρες. Αν τα δείγματα 
φυλαχτούν για μεγαλύτερα διαστήματα, πρέπει να 
καταψυχθούν σε θερμοκρασία τουλάχιστον -70 °C 
(φύλαξη σε θερμοκρασία -20 °C ενδέχεται να επιφέρει 
λανθασμένα αποτελέσματα). 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Ανατρέξτε στον Πίνακα 1 για τις ποσότητες διαλύματος 
υποστρώματος και τις λωρίδες μικροπλάκςα που 
απαιτούνται ανά αριθμό εξετάσεων. Αφού αφαιρέσετε τα 
απαιτούμενα αντιδραστήρια και υλικά, επιστρέψτε όσα 
αντικείμενα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στις κατάλληλες 
θερμοκρασίες φύλαξής τους (βλ. ΦΥΛΑΞΗ). Αφήστε όλα τα 
αντιδραστήρια και τα υλικά της μεθόδου να 
ισορροπήσουν σε θερμοκρασία δωματίου (15–30 °C) πριν 
τα χρησιμοποιήσετε. 
1. Διάλυμα διακοπής. 

Αναμίξτε το πυκνό διάλυμα πλύσης 20X 
αναστρέφοντας τη φιάλη αρκετές φορές. Αν το πυκνό 
διάλυμα πλύσης 20X έχει φυλαχτεί σε θερμοκρασία  
2–8 °C, ενδέχεται να έχουν σχηματιστεί κρύσταλλοι. Για 
να διαλύσετε τους κρυστάλλους, θερμάνετε τη φιάλη 
σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 37–50 °C μέχρι να 
διαλυθούν όλοι οι κρύσταλλοι και κατόπιν αναμίξτε 
καλώς. Ετοιμάστε το διάλυμα πλύσης αραιώνοντας όλο 
το περιεχόμενο μιας από τις φιάλες του πυκνού 
διαλύματος πλύσης 20Χ έως ένα λίτρο με αποσταγμένο 
ή απιονισμένο νερό. Αναμίξτε καλά. Το διάλυμα 
πλύσης παραμένει σταθερό επί 30 μέρες όταν 
φυλάσσεται σε καθαρό δοχείο και σε θερμοκρασία  
2–8 °C. Αν συμβεί αποχρωματισμός ή θολότητα, 
απορρίψτε το αντιδραστήριο. 

2. Επιλογή των λωρίδων της μεθόδου. 
Καθορίστε τον αριθμό των απαιτούμενων λωρίδων της 
μεθόδου ανατρέχοντας στον Πίνακα 1. Αφαιρέστε το 
περιοριστικό λωρίδων από την συναρμολογημένη 
πλάκα. Αφαιρέστε τις μη απαραίτητες λωρίδες και 
τοποθετήστε τις στο σάκο φύλαξης, ξανακλείστε το 
σάκο και επιστρέψτε τον στη φύλαξη σε θερμοκρασία 
2–8 °C. Ασφαλίστε τις λωρίδες που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στη μέθοδο. 

3. Αραίωση δείγματος 
Προσοχή:  Μεταχειριστείτε όλα τα δείγματα ως 
δυνητικά λοιμώδη. Μην χρησιμοποιείτε θερμικώς 
απενεργοποιημένα ή μολυσμένα δείγματα. 

Καθορίστε τον αριθμό (Ν) δειγμάτων προς εξέταση. 
Σημαδέψτε τους δοκιμαστικούς σωλήνες με αριθμούς 
από 1 έως Ν και καταγράψτε στο παρεχόμενο φύλο 
δεδομένων ποιο δείγμα αντιστοιχεί σε ποιον σωλήνα. 
Αραιώστε το κάθε δείγμα 1:50 χρησιμοποιώντας το 
αραιωτικό συμπληρώματος δείγματος (π.χ., 10 μL 
δείγματος προς εξέταση αναμιγνύεται με 490 μL 
αραιωτικού συμπληρώματος δείγματος). Αναμίξτε 
καλά, αλλά αποφύγετε το σχηματισμό αφρού και 
φυσαλίδων. Μην φυλάσσετε ή επαναχρησιμοποιείτε 
αραιωμένα δείγματα.  

4. Προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων στα φρεάτια 
μικροτιτλοδότησης.  
Οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων, 
προτύπων, μαρτύρων και ρυθμιστικών διαλυμάτων 
στα φρεάτια (βλ. Βήμα 5 στο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ). 
Για εξετάσεις μικρού αριθμού δειγμάτων, όπου μόνο 
μερικά δείγματα εξετάζονται, τα αραιωμένα δείγματα 
και λοιπά αντιδραστήρια μπορούν να προστεθούν 
απευθείας στα αντίστοιχα φρεάτια με μια μικροπιπέτα 
(100 μL/φρεάτιο). Για εξετάσεις μικρού ή μεγαλύτερου 
αριθμού δειγμάτων, αλλά ιδιαίτερα για μεγαλύτερες 
εξετάσεις, συνιστάται η χρήση πολυκαναλικής πιπέτας 
για προσθήκη των δειγμάτων ως εξής: (Πολυκαναλική 
πιπέτα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για εύκολη 
προσθήκη συζεύγματος, υποστρώματος και 
διαλύματος διακοπής.) 
Για την κατά το δυνατόν ταχύτερη μεταφορά 
δειγμάτων, μαρτύρων και αραιωμένων δειγμάτων στα 
φρεάτια της μικροπλάκας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μια διαδικασία “αντίγραφου πλάκας”. Αντί να 
προστεθούν 100 μL κάθε προτύπου, μάρτυρα ή 
αραιωμένου δείγματος σε καθένα από τα φρεάτια με 
επίστρωση αντισώματος, 120–130 μL κάθε διαλύματος 
μπορούν να προστεθούν σε μεμονωμένα φρεάτια 
τυφλής πλάκας (δεν παρέχεται) που αντιστοιχούν στον 
τελικό επιθυμητό ανοσοδιαγνωστικό σχηματισμό. 
Αφού όλα τα διαλύματα προς εξέταση προστεθούν στα 
φρεάτια της τυφλής μικροπλάκας, μεταφέρετε 
σύντομα 100 μL από κάθε τυφλό φρεάτιο στα φρεάτια 
με επίστρωση αντισώματος χρησιμοποιώντας μια 
πολυκαναλική μικροπιπέτα. Για να αποφευχθεί η 
πιθανότητα επιμόλυνσης, οι μύτες των πιπετών πρέπει 
να αλλάζονται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στη 
σύσταση των δειγμάτων που μεταφέρονται. 

5. Επιβεβαιωτικό αραιωτικό CIC-Raji (προαιρετικό). 
Αν είναι επιθυμητή η επιβεβαίωση των θετικών 
αποτελεσμάτων, καθορίστε τον αριθμό (Ν) δειγμάτων 
προς επιβεβαίωση. Σημαδέψτε τους δοκιμαστικούς 
σωλήνες με αριθμούς από 1c έως Nc και καταχωρήστε. 
Αραιώστε 1:50 χρησιμοποιώντας το επιβεβαιωτικό 
αραιωτικό CIC-Raji. Ένα δείγμα αραιωμένο σε 
επιβεβαιωτικό αραιωτικό CIC-Raji πρέπει να διεξάγεται 
ταυτόχρονα με δείγμα της ιδίας αραίωσης στο 
αραιωτικό συμπληρώματος δείγματος. 

6. Ετοιμασία του διαλύματος υποστρώματος. 
Ετοιμάστε αμέσως πριν από τη χρήση. Καθορίστε τον 
απαιτούμενο όγκο του διαλύματος υποστρώματος από 
τον Πίνακα 1, παρακάτω. Ετοιμάστε το διάλυμα 
υποστρώματος προσθέτοντας 50 μL πυκνού 
διαλύματος υποστρώματος σε κάθε mL αραιωτικού 
υποστρώματος. Αναμίξτε καλά.  
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7. Μάρτυρες CIC. 
Κάθε μάρτυρας πρέπει να υποβάλλεται σε ανασύσταση 
με 1,0 ± 0,05 mL Αραιωτικού Συμπληρώματος 
Δειγμάτων που παρέχεται. Μετά από την ανασύσταση, 
αναμίξτε το κάθε φιαλίδιο ήπια αλλά εντελώς, για να 
εξασφαλίσετε την πλήρη επανυδάτωση. Επωάστε τα 
επανυδατωμένα διαλύματα σε θερμοκρασία δωματίου 
(15–30 °C) επί 10–15 λεπτά. Αναμίξτε ήπια και εντελώς, 
και χρησιμοποιήστε. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΑΡΑΙΩΣΗ! 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Φρεάτια1 Λωρίδες 8 
φρεατίων 

Απαιτούμενο 
διάλυμα 

υποστρώματος 
(mL) 

Αραιωτικό 
υποστρώματος 

(mL) 

Πυκνό διάλυμα 
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 προς εξέταση και προσθέστε 
δεκαπέντε (15) φρεάτια για τα πέντε Πρότυπα, τον Χαμηλό και Υψηλό μάρτυρα 
προς εξέταση (εις διπλούν) και ένα τυφλό φρεάτιο. Συνιστάται τα πρότυπα και 
οι μάρτυρες να εξετάζονται εις διπλούν σε ξεχωριστές λωρίδες, εφόσον τούτο 
είναι εφικτό. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΕΘΌΔΟΥ 
Διαβάστε ολόκληρο το ένθετο προϊόντος πριν αρχίσετε τη 
μέθοδο. 
Βλ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ πριν προχωρήσετε. 
1. Καταχωρήστε τις θέσεις των φρεατίων που 

αντιστοιχούν στα τυφλά φρεάτια, όλα τα δείγματα 
προς εξέταση, και τους μάρτυρες καθώς και τους 
αριθμούς παρτίδων στις ετικέτες των φιαλιδίων. 
Σημαδέψτε μια γωνία της πλάκας μικροτιτλοδότησης 
για προσανατολισμό. 

2. Ετοιμάστε τις λωρίδες της μικροπλάκας ως εξής: 
a. Επανυδατώστε τα φρεάτια της μικροπλάκας 

προσθέτοντας περίπου 300 μL διαλύματος πλύσης 
σε κάθε φρεάτιο χρησιμοποιώντας υδροβολέα ή 
άλλη συσκευή πλήρωσης. 

b. Επωάστε σε θερμοκρασία δωματίου (15–30 °C) επί 
1-2 λεπτά. 

c. Αναρροφήστε το περιεχόμενο κάθε φρεατίου. 
d. Αναστρέψτε την πλάκα και κτυπήστε δυνατά δύο 

φορές σε απορροφητικό χαρτί για να 
απομακρύνετε οποιοδήποτε υπόλοιπο υγρού. Μην 
αφήσετε τα φρεάτια να στεγνώσουν. 

3. Προσθέστε 100 μL αραιωτικού συμπληρώματος 
δείγματος στα φρεάτια που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν ως τυφλό για τη συσκευή 
ανάγνωσης. 

4. Προσθέστε 100 μL καθενός προτύπου CIC-Raji (A, B, C, 
D, και E) σε διπλότυπα φρεάτια. 

5. Προσθέστε 100 μL καθενός αραιωμένου δείγματος 
προς εξέταση στο αντίστοιχό του φρεάτιο.  Βλ. 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, Βήμα 4. 

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

7. Πλύνετε τις λωρίδες της μικροπλάκας ως εξής: 
a. Μετά την επώαση του βήματος 6 (και του βήματος 

9 παρακάτω), αφαιρέστε το υγρό από κάθε φρεάτιο. 
b. Προσθέστε περίπου 300 μL διαλύματος πλύσης σε 

κάθε φρεάτιο χρησιμοποιώντας υδροβολέα ή άλλη 
συσκευή πλήρωσης. 

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

d. Αφαιρέστε το υγρό από κάθε φρεάτιο. 
e. Προσθέστε περίπου 300 μL διαλύματος πλύσης σε 

κάθε φρεάτιο. 
f. Αφαιρέστε το υγρό από κάθε φρεάτιο.  
g. Επαναλάβετε τα βήματα e–f τρεις ακόμη φορές. 
h. Μετά τον πέμπτο κύκλο πλύσης, αναστρέψτε την 

πλάκα και κτυπήστε δυνατά δύο φορές σε 
απορροφητικό χαρτί για να απομακρύνετε 
οποιοδήποτε υπόλοιπο υγρού. 

8. Χρησιμοποιώντας μια πολυκαναλική ή επαναληπτική 
πιπέτα, μεταφέρετε 50 μL συζεύγματος CIC-Raji σε 
κάθε πλυμένο φρεάτιο προς εξέταση, μεταξύ των 
οποίων και τα τυφλά φρεάτια. 

9. Επωάστε τις λωρίδες της μικροπλάκας σε θερμοκρασία 
δωματίου (15–30 °C) επί 30 ± 1 λεπτά. Προετοιμάστε 
το διάλυμα υποστρώματος κατά την επώαση αυτή 
(βλ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ βήμα 6). 

10. Μετά την επώαση 30 λεπτών του βήματος 9, πλύνετε 
τα φρεάτια της μικροπλάκας όπως περιγράφεται στο 
βήμα 7 παραπάνω. 

11. Αμέσως μετά τη διαδικασία πλύσης, χρησιμοποιώντας 
μια πολυκαναλική ή επαναληπτική πιπέτα, μεταφέρετε 
100 μL πρόσφατα παρασκευασμένου διαλύματος 
υποστρώματος σε κάθε φρεάτιο, μεταξύ των οποίων 
και τα τυφλά.  

12. Επωάστε τις λωρίδες της μικροπλάκας σε θερμοκρασία 
δωματίου (15–30 °C) επί 30 ± 1 λεπτά. 

13. Χρησιμοποιώντας μια πολυκαναλική ή επαναληπτική 
πιπέτα, μεταφέρετε 50 μL διαλύματος διακοπής σε 
κάθε φρεάτιο για να διακοπεί η ενζυματική αντίδραση. 
Το διάλυμα διακοπής πρέπει να προστίθεται στα 
φρεάτια με την ίδια σειρά και ρυθμό όπως και το 
διάλυμα υποστρώματος. Χτυπήστε ελαφρά την πλάκα 
για να εξαπλωθεί ομοιόμορφα η ανάπτυξη του 
χρώματος. 

14. Προσδιορίστε την ένδειξη απορρόφησης στα 405 nm 
(τιμή A405) για κάθε φρεάτιο προς εξέταση εντός μιας 
ώρας μετά την προσθήκη του διαλύματος διακοπής 
(βήμα 13), και διορθώνοντας για τα τυφλά σύμφωνα με 
το φασματοφωτόμετρο που χρησιμοποιείτε. 

15. Φυλάξτε το συγκρατητή και το περιοριστικό λωρίδων 
για μελλοντική χρήση. 

16. Απορρίψτε τα υπόλοιπα αραιωμένα δείγματα, 
υπόστρωμα και χρησιμοποιημένες λωρίδες 
μικροπλάκας (βλ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, θέμα 22). Φυλάξτε το συγκρατητή και 
το περιοριστικό λωρίδων για μελλοντική χρήση. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
Αν απαιτείται ανεξάρτητη μέθοδος επιβεβαίωσης θετικού 
αποτελέσματος, ή αν το θετικό αποτέλεσμα είναι ασύμβατο 
με την κλινική ερμηνεία, το θετικό δείγμα μπορεί να 
επανεξεταστεί χρησιμοποιώντας μια επιβεβαιωτική 
εξέταση. Αρνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. 
Η επιβεβαιωτική μέθοδος χρησιμοποιεί ένα αραιωτικό 
δείγματος (το επιβεβαιωτικό αραιωτικό CIC-Raji) που 
περιέχει αντισώματα έναντι του ανθρώπινου θραύσματος 
C3. Για επιβεβαίωση θετικού αποτελέσματος, ένα επί 
μέρους δείγμα του δείγματος πρέπει να αραιωθεί σε 
επιβεβαιωτικό αραιωτικό CIC-Raji και ομοίως ένα δεύτερο 
επί μέρους δείγμα να αραιωθεί σε αραιωτικό 
συμπληρώματος δείγματος. Και τα δύο δείγματα πρέπει να 
εξεταστούν σύμφωνα με τη συνήθη ανοσοδιαγνωστική 
διαδικασία αντικατάστασης κυττάρων CIC-Raji της 
MicroVue. Βλ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ και 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για περισσότερες 
λεπτομέρειες. 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Αν ο θετικός ή/και ο αρνητικός μάρτυρας αποτύχει να έχει 
την αναμενόμενη απόδοση, επικοινωνήστε με την τεχνική 
βοήθεια της Quidel το συντομότερο δυνατόν. 
Επί πλέον των μαρτύρων, η εξέταση αντικατάστασης 
κυττάρων CIC-Raji της MicroVue παρέχει επίσης μια 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ και 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ. 
Χρησιμοποιώντας τους μάρτυρες, τα πρότυπα με 
επαλήθευση και την μέθοδο επιβεβαίωσης, πρέπει να 
επιτύχετε ένα επαναλήψιμο και ακριβές αποτέλεσμα. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Υπολογισμοί αποτελεσμάτων 
Υπολογισμοί:  Η πρότυπη καμπύλη δημιουργείται 
χρησιμοποιώντας την τιμή Α405 από την οποία έχει 
αφαιρεθεί το τυφλό για κάθε πρότυπο CIC-Raji στον 
άξονα των y ως προς τα μικρογραμμοϊσοδύναμα 
οροκατεργασμένης, θερμικώς συσσωρευμένης 
ανθρώπινης γάμμα σφαιρίνης ανά mL (μg Eq/mL) που 
αναγράφονται στην ετικέτα του φιαλιδίου κάθε προτύπου 
στον άξονα των x. Μετά γραμμική παλινδρόμηση, η 
πρότυπη καμπύλη που έχει δημιουργηθεί πρέπει να τηρεί 
τις απαιτήσεις επαλήθευσης (βλ. παρακάτω). Οι 
συγκεντρώσεις του δείγματος κατόπιν υπολογίζονται 
απευθείας από την πρότυπη καμπύλη. Οι περισσότεροι Η/Υ 
και αριθμομηχανές έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης των 
υπολογισμών αυτών. 
Εναλλακτικά, τα δεδομένα μπορούν να απεικονιστούν με 
το χέρι και οι τιμές (μg Eq/mL) των δειγμάτων προς 
εξέταση να βρεθούν απευθείας από την κατά προσέγγιση 
πρότυπη καμπύλη. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικής 
πρότυπης καμπύλης φαίνεται στην Εικόνα 1. 
Υπολογισμός της εξέτασης επιβεβαίωσης:  Προς 
επιβεβαίωση θετικού αποτελέσματος, η συγκέντρωση των 
ανοσοσυμπλόκων [CIC] που προσδιορίστηκε από το 
αραιωμένο δείγμα με επιβεβαιωτικό αραιωτικό CIC-Raji 
διαιρείται με την συγκέντρωση των ανοσοσυμπλόκων που 
μετρήθηκε στο αραιωμένο με αραιωτικό συμπληρώματος 
δείγματος ώστε να προκύψει ο λόγος: 

[CIC] σε επιβεβαιωτικό αρραιωτικ CIC-Raji 
λόγος  = 

[CIC] σε αραιωτικό συμπληρώματος δείγματος 

Παράδειγμα πρότυπης καμπύλης 

 
Δείγμα A405 μg Eq/mL 

Πρότυπο A 0,06 0 
Πρότυπο B 0,18 5 
Πρότυπο C 0,45 17 
Πρότυπο D 0,75 30 
Πρότυπο E 1,16 48 

   
Δείγμα 1 0,15 3,9 
Δείγμα 2 0,50 19,1 
Δείγμα 3 1,00 40,9 
r = 1.00 m = 0,023 b = 0,06 

Επαλήθευση 
Προσδιορίστε την κλίση, το σημείο τομής με τον άξονα 
των y, και τον συντελεστή συσχέτισης της κατά 
προσέγγιση καμπύλης. Οι τιμές πρέπει να εμπίπτουν μέσα 
στα καθορισμένα διαστήματα για να είναι έγκυρη η 
μέθοδος 

συντελεστής συσχέτισης (r): > 0,95 
κλίση (m): 0,013 έως 0,034 

τομή με τον άξονα των y (b): (–)0,07 έως (+)0,10 

Τα περισσότερα υγιή άτομα έχουν μετρήσιμα επίπεδα 
CIC. Επειδή δεν υπάρχει αποδεκτό παθολογικό επίπεδο 
CIC, ο χρήστης πρέπει να καθιερώνει τις δικές του 
φυσιολογικές τιμές. Ως κατευθυντήρια οδηγία, τα επίπεδα 
CIC που στηρίζονται σε αποτελέσματα για φυσιολογικούς 
πληθυσμούς που περιγράφονται στο τμήμα 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ έχουν ως εξής: 
Φυσιολογικά αποτελέσματα:  Τιμές μικρότερες ή ίσες 
από 15 μg Eq/mL θεωρούνται φυσιολογικά επίπεδα CIC. 
Παθολογικά αποτελέσματα:  Τιμές μεγαλύτερες ή ίσες 
από 20 μg Eq/mL θεωρούνται παθολογικά επίπεδα CIC. 
Δείγματα στα οποία οι μετρημένες συγκεντρώσεις CIC 
υπερβαίνουν το πρότυπο CIC-Raji E πρέπει να 
αναφέρονται ως μεγαλύτερες από την αναγραφόμενη 
στην ετικέτα του φιαλιδίου συγκέντρωση για το πρότυπο 
CIC-Raji E. 
Διφορούμενες τιμές:  Τιμές μεγαλύτερες από 
15 μg Eq/mL και μικρότερες από 20 μg Eq/mL είναι 
διφορούμενες. Η εξέταση σα δείγματα αυτά πρέπει να 
επαναληφθεί ή να ληφθεί καινούργιο δείγμα και να 
εξεταστεί, εφόσον ενδείκνυται. Αν διφορούμενο 
αποτέλεσμα παραμένει διφορούμενο, το δείγμα 
θεωρείται σημαντικά υψηλότερο από το φυσιολογικό και 
πρέπει να αναφέρεται ως παθολογικό. 
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Αποτελέσματα επιβεβαίωσης:  Αν ο λόγος είναι 
μικρότερος από το 0,5 το θετικό αποτέλεσμα CIC 
επιβεβαιώνεται. Με άλλα λόγια, μείωση της εμφανούς 
συγκέντρωσης CIC μεγαλύτερη του 50 % επιβεβαιώνει 
θετικό αποτέλεσμα. 
Ενίοτε, θετικά δείγματα πιθανόν να μην επιβεβαιώνονται. 
Μη συμβατά δείγματα ενδέχεται να οφείλονται, μεταξύ 
άλλων, σε:  (1) ακατάλληλη μεταχείριση δειγμάτων (π.χ. 
μολυσμένα ή θερμικώς απενεργοποιημένα) ή (2) δείγματα 
που περιέχουν ανθρώπινα αντισώματα IgG που 
δεσμεύονται σε IgG ποντικού. Τέτοια δείγματα, ωστόσο, 
δεν είναι απαραίτητα αρνητικά για CIC. Το υλικό που 
προκαλεί το προφανώς ψευδώς θετικό αποτέλεσμα 
ενδέχεται να αποκρύπτει το συνυπάρχον CIC, που αν 
βρισκόταν μόνο του, θα είχε δώσει ικανό να επιβεβαιωθεί 
θετικό αποτέλεσμα CIC. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Αυτή η εξέταση μετράει τα ανοσοσύμπλοκα ή 
συσσωματώματα των ανθρώπινων θραυσμάτων C3 που 
περιέχουν IgG. Επομένως, οι συνθήκες που προάγουν τη 
συσσωμάτωση της IgG ή που συμπληρώνουν την 
ενεργοποίηση πρέπει να αποφεύγονται κατά τη 
δειγματοληψία και επεξεργασία των δειγμάτων. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΈΣ 
Πενήντα (50) επιλεγμένοι οροί ελήφθησαν από ένα 
εργαστήριο αναφοράς, το οποίο λαμβάνει δείγματα από 
όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οροί αυτοί εξετάστηκαν με 
την ανοσοδιαγνωστική μέθοδο αντικατάστασης κυττάρων 
CIC-Raji της MicroVue και με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί 
το εργαστήριο αναφοράς για τα κύτταρα Raji. Σημειώθηκε 
92 % συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων για τη μέτρηση 
της παρουσίας CIC. 
Οροί που ελήφθησαν από εξήντα δύο (62) ασθενείς SLE σε 
δύο κλινικές της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και από είκοσι 
εννέα (29) ασθενείς RA από κάποια ρευματολογική κλινική 
των νοτίων ΗΠΑ εξετάστηκαν με την ανοσοδιαγνωστική 
μέθοδο αντικατάστασης κυττάρων CIC-Raji της MicroVue. 
Επιπλέον εξετάστηκαν οροί από είκοσι έξι (26) 
φυσιολογικά, υγιή άτομα από δύο κλινικά κέντρα SLE και 
από είκοσι πέντε (25) κλινικώς μη αυτοάνοσους ασθενείς 
που προσήλθαν στην ρευματολογική κλινική. Η μέση 
συγκέντρωση CIC, οι τυπικές αποκλίσεις και η συχνότητα 
κατανομής σε κάθε πληθυσμό παρουσιάζονται στις 
Εικόνες 2, 3 και 4. 
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Εικ. 2, EIA ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ CIC-RAJI
Πληθυσμός SLE

Μέση συγκέντρωση = 15,8 μg Eq/mL
Τυπική απόκλιση  = 14,6 μg Eq/mL
Αριθμός =  62περιπτ.
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Μέση συγκέντρωση = 13,7 μg Eq/mL
Τυπική απόκλιση  = 16,2 μg Eq/mL
Αριθμός =  29περιπτ.

Εικ. 3, EIA ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ CIC-RAJI
Πληθυσμός ρευματοειδούς αρθρίτιδας
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(μg Eq/mL)

Μέση συγκέντρωση = 5,0 μg Eq/mL
Τυπική απόκλιση  = 4,6 μg Eq/mL
Αριθμός =  51περιπτ.

Εικ. 4, EIA ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ CIC-RAJI
Πληθυσμός μαρτύρων

 
Σε κάποιο από τα κέντρα SLE και στο κέντρο RA, ο βαθμός 
ενεργότητας της νόσου ανατέθηκε ανεξαρτήτως 
οποιωνδήποτε εργαστηριακών δεδομένων CIC. Η 
αξιολόγηση αυτή πραγματοποιήθηκε από τους 
θεράποντες ιατρούς. Για εξασφάλιση συνεπούς αναφοράς, 
ένας ιατρός σε κάθε κέντρο κατόπιν επιθεώρησε τα 
ιατρικά αρχεία και ανέθεσε την ενεργότητα της νόσου. 
Ένας ασθενής RA περιγράφηκε ως “κάψιμο” σε τελικό 
στάδιο. Το αποτέλεσμα CIC για τον ασθενή αυτή ήταν 
1 μg Eq/mL. Επειδή δεν υπήρξαν άλλοι παρόμοιοι 
ασθενείς RA, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν 
περιλαμβάνεται στον Πίνακα 2. Ο Πίνακας 2 δείχνει την 
παρατηρηθείσα σχέση ανάμεσα στην CIC που μετρήθηκε 
με την ανοσοδιαγνωστική ενζυματική μέθοδο 
αντικατάστασης κυττάρων CIC-Raji της MicroVue και την 
ενεργότητα της νόσου στους ασθενείς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ CIC-RAJI 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
 % Παθολογικό1 
 Χαμηλή 

ενεργότητα 
Μέτρια 

ενεργότητα 
Υψηλή 

ενεργότητα 
SLE 8 % (1/12) 36 % (4/11) 79 % (11/14) 
RA 0 % (0/4) 19 % (3/16) 50 % (4/8) 

1 Εντός παρενθέσεων (μετά από κάθε % παθολογικό) φαίνεται ο αριθμός των 
ασθενών που διαπιστώθηκαν παθολογικοί διαιρεμένος με τον αριθμό των 
ασθενών που κατατάσσονται με συγκεκριμένη ενεργότητα της νόσου. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Ακρίβεια 
Για την κανονικοποίηση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκε 
ένα πρότυπο ανοσοσύμπλοκο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δηλ. σύμπλοκο τοξοειδούς 
τετάνου-αντιτοξοειδούς τετάνου που είχε προεπωαστεί σε 
νωπό φυσιολογικό ανθρώπινο ορρό. Για την εξέταση της 
ακρίβειας της μεθόδου, πέντε αραιώσεις του προτύπου 
του ΠΟΥ εξετάστηκαν εις τριπλούν σε εννέα κύκλους με το 
κιτ της MicroVue. 
Οι συγκεντρώσεις που αναλύθηκαν παρουσίασαν 
συσχέτιση 0,99 με τις γνωστές τιμές. 

Επαναληψιμότητα 
Δείγματα από ασθενείς και πρότυπα του κιτ εξετάστηκαν 
σε εννέα κύκλους δοκιμών με δύο διαφορετικές παρτίδες 
του κιτ. Έκαστο εξετάστηκε εις τριπλούν μέσα σε κάθε 
κύκλο δοκιμών. Η μέση διακύμανση ανάμεσα σε κάθε 
κύκλο για τα δείγματα και τα πρότυπα του κιτ εμφανίζεται 
στον Πίνακα 3, ως διακύμανση μεταξύ κύκλων. Η μέση 
διακύμανση εντός κάθε κύκλου για τα δείγματα και τα 
πρότυπα του κιτ εμφανίζεται στον Πίνακα 3, ως 
διακύμανση εντός κύκλων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 

 Μέσος όρος 
(μg Eq/mL) 

Εντός κύκλων 
(% CV) 

Μεταξύ κύκλων 
(% CV) 

Δείγμα 1 56 5 9 
2 13 9 23 

Πρότυπο 1 4 8 30 
2 11 7 15 
3 23 5 9 
4 32 4 6 
5 40 5 6 
6 48 4 5 
7 59 3 4 

 

Ευαισθησία 
Η ανοσοδιαγνωστική μέθοδος αντικατάστασης κυττάρων 
CIC-Raji της MicroVue μετάει τουλάχιστον 4 μg Eq/mL της 
προς ανάλυση ουσίας CIC σε σύγκριση με το πρότυπο του 
ΠΟΥ. 

Ειδικότητα 
Οι πενήντα ένα (51) οροί μάρτυρες που περιγράφονται 
στο τμήμα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΙΜΩΝ εξετάστηκαν με τη 
μέθοδο αντικατάστασης κυττάρων CIC-Raji της MicroVue. 
Τρία μόνον ήταν θετικά (κατ’ επανάληψη μεγαλύτερα από 
15 μg Eq/mL), παρέχοντας 94 % ειδικότητα. 
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ΒΟΗΘΕΙΑ 
Για εξυπηρέτηση εκτός ΗΠΑ, επικοινωνήστε με τον τοπικό 
σας αντιπρόσωπο. 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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