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C4d Fragment 
Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση περιεχόμενων  

θραυσμάτων C4d ενεργοποιημένου C4 της μεταβολικής οδού του κλασικού συμπληρώματος 

 

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

Προσθέστε 100 μl 1X Διαλύματος Υποστρώματος

Προσθέστε 100 µl κάθε ανασυσταμένο Προτύπου C4d, Μάρτυρας
ή αραιωμένο Δείγματος σε πηγαδάκια ανάλυσης

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

Προσθέστε 50 μl Σύζευγμα C4d

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)

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)

Διαδικασία Ανάλυσης

Προετοιμασία των Προτύπων, των Ελέγχων και των Δειγμάτων
Αραιώστε Πυκνό Διάλυμα Πλύσης 1:20 με απιονισμένο νερό 
Κάθε Πρότυπο και Μάρτυρα πρέπει να υποβάλλεται σε 
ανασύσταση με 2,0 ml Ενυδατικού Αντιδραστηρίου (επωάστε επί 
15 λεπτά, και μίγμα ήπια)

Αραιώστε Δείγματα Ορού 1:70 με Αραιωτικό Δείγματος 
Συμπληρώματος (10 μl + 690 μl) (Προσθέστε σε πηγαδάκια ανάλυσης 
μέσα σε 30 λεπτά)

MicroVue™ C4d Fragment Ενζυμικός 
Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη

Προσθέστε ~ 300 μl Διάλυμα Πλύσης σε πηγαδάκια ανάλυσης

Επωάστε στους 15-30 °C επί 1 λεπτά

Πλύσιμο 2X με Διάλυμα Πλύσης
(Λεκές ξηρός)

 

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ 
Ο Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός MicroVue C4d 
Fragment μετρά την ποσότητα των θραυσμάτων 
ενεργοποίησης του C4 που περιέχουν C4d (C4b, iC4b και 
C4d) και είναι παρόντα στον ανθρώπινο ορό, στο πλάσμα 
με EDTA και σε άλλα βιολογικά ή πειραματικά δείγματα. 

Το τέταρτο συστατικό του συμπληρώματος είναι μια από 
τις πρωτεΐνες του πλάσματος, η οποία είναι μοναδική για 
την κλασική μεταβολική οδό της ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος.1 Η κλασική μεταβολική οδός 
ενεργοποίησης, πυροδοτείται με τη δέσμευση της 
υπομονάδας C1q του C1 στα ανοσοσυμπλέγματα που 
εμπεριέχουν IgG ή IgM. Επιπλέον, το C1 δεσμεύεται και 
ενεργοποιείται από μια ποικιλία άλλων ουσιών που 
περιλαμβάνουν ρετροϊούς, ορισμένα βακτήρια, παράσιτα, 
μετασχηματισμένα κύτταρα, υποκυτταρικές μεμβράνες, 
πολυανιοντικές ενώσεις (DNA) και C- δραστική πρωτεΐνη 
σε σύμπλεγμα με φωσφορυλοχολίνη.2 Η δέσμευση του C1 
σε αυτούς τους ενεργοποιητές της κλασικής μεταβολικής 
οδού έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του ζυμογόνου 
C1s σε δραστικό πρωτεολυτικό ένζυμο ( sC1 ). Το sC1  
διασπά τον πεπτιδικό δεσμό 77 της α-αλυσίδας της C4 με 
αποτέλεσμα την παραγωγή θραυσμάτων C4a και C4b με 
μοριακά βάρη 9.000 και 191,000, αντίστοιχα. Το θραύσμα 
C4a είναι μια από τις αναφυλατοξίνες του 
συμπληρώματος.3 Το θραύσμα C4b έχει πολυάριθμες 
σημαντικές βιολογικές δραστηριότητες.1,4 Οι 
δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τη μεσολάβηση 
στην ενισχυμένη φαγοκυττάρωση των στόχων που 
ενεργοποιούν το συμπλήρωμα από τα λευκά αιμοσφαίρια 
(οψωνινοποίηση) και τη συμμετοχή στην κλασική 
μεταβολική οδό σύνθεσης της C3 και C5 μετατροπάσης, η 
οποία προκαλεί την ενεργοποίηση του τερματικού 
συστατικού και την επακόλουθη λύση του 
μικροοργανισμού-στόχου καθώς και άλλων κυττάρων με 
την παρέμβαση του συμπληρώματος. 
Η έκφραση της βιολογικής δραστηριότητας του C4b είναι 
αυστηρώς ρυθμιζόμενη. Έτσι, η ικανότητα του C4b να 
συμμετέχει στην κλασική μεταβολική οδό ενεργοποίησης 
και στις αντιδράσεις οψωνινοποίησης, αναστέλλεται από 
τη μόνη θέση διάσπασης της α-αλυσίδας του C4b από τον 
Παράγοντα I.5Η αντίδραση αυτή απαιτεί ως συμπαράγοντα 
είτε πρωτεΐνη δέσμευσης C4 (C4bp)6 ή τον υποδοχέα 
συμπληρώματος CR1 ως συμπαράγοντα.7,8 Το C4bp είναι 
μια πρωτεΐνη ελέγχου του συμπληρώματος9 και το CR1 
είναι ο υποδοχέας C3b/C4b που απαντάται στα 
ερυθροκύτταρα, τα κοκκιοκύτταρα, τα μονοκύτταρα και 
τα μακροφάγα.8 Ο παράγοντας διάσπασης I του C4b C4b 
δίνει απενεργοποιημένο C4b, το οποίο αποκαλείται iC4b.7-

10 Το iC4b μπορεί να αποικοδομηθεί περαιτέρω από τον 
Παράγοντα I, με τη συνεργασία του C4bp ή του CR1, προς 
θραύσματα C4c και C4d.6-10 Τα θραύσματα C4c και C4d 
που μπορούν να παραχθούν σε υγρή φάση όπως και στις 
επιφάνειες-στόχους, φαίνεται ότι είναι τα τελικά 
φυγιολογικά προϊόντα της αποδόμησης του C4b.1,6-10  
Το C4d έχει ποσοτικοποιηθεί σε δείγματα ανθρώπινου 
ορού και πλάσματος. Τα επίπεδα του C4d, όταν 
διορθωθούν για την παρουσία του ενδογενούς C4, 
μπορούν να είναι σημαντικά αυξημένα σε δείγματα 
πλάσματος που συλλέχθηκαν από ασθενείς με 
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ρευματοειδή αρθρίτιδα , κληρονομικό αγγειοοίδημα, 
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο ή χρόνιο κνησμό με 
μείωση των επιπέδων του συμπληρώματος στο αίμα.11,12 
Τα επίπεδα του C4d Τα επίπεδα του C4d μπορούν να είναι 
επίσης αυξημένα σε σωματικά υγρά13 και σε δείγματα 
πλάσματος που ελήφθησαν από άλλους ασθενείς, στους 
οποίους είναι γνωστό ότι παρατηρείται η κλασική 
μεταβολική οδός του συμπληρώματος, π.χ. ασθενείς με 
ποικιλία χυμικών αυτοάνοσων νοσημάτων,14 σηψαιμία, 
θερμικό τραυματισμό, βλάβη πολλαπλών οργάνων, 
εμφράγματα του μυοκαρδίου, κληρονομικό αγγειοοίδημα, 
σπειραματονεφρίτιδα και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής 
δυσφορίας. Η συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του 
θραύσματος ενεργοποίησης C4d και της κλινικής 
κατάστασης ή της πρόγνωσης για ασθενείς με αυτές και 
άλλες ασθένειες δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. 
Ο Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός C4d Fragment της 
MicroVue παρέχει μια γρήγορη, μη ραδιενεργή, υψηλά 
ειδικευμένη και ποσοτική διαδικασία για τη μέτρηση της 
ενεργοποίησης του C4. Επομένως, η εξέταση αυτή έχει 
σχεδιαστεί για έρευνες που μελετούν το ρόλο ή την 
κατάσταση της κλασικής μεταβολικής οδού του 
συμπληρώματος σε πολυάριθμες ερευνητικές και κλινικές 
εγκαταστάσεις και για την παρακολούθηση της 
παραγωγής θραυσμάτων που εμπεριέχουν το C4d, τόσο in 
vitro όσο και in vivo. 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Ο Ενζυμικός Προσδιορισμός MicroVue C4d Fragment για 
την ποσοτικοποίηση του C4d σε ανθρώπινο ορό, πλάσμα 
ή πειραματικά δείγματα είναι μια διαδικασία τριών 
βημάτων που χρησιμοποιεί (1) μια πλάκα 
μικροπροσδιορισμών επικαλυμμένη με ένα μονοκλωνικό 
αντίσωμα ποντικού, το οποίο δεσμεύεται ειδικά με 
θραύσματα ενεργοποίησης του ανθρώπινου C4d, (2) ένα 
αντίσωμα συζευγμένo με υπεροξειδάση χρένου (HRP) 
αίγας έναντι ανθρώπινου C4d, και (3) ένα χρωμογόνο 
υπόστρωμα. 
Στο πρώτο βήμα, τα πρότυπα, οι μάρτυρες και τα προς 
εξέταση δείγματα προστίθενται στα προεπικαλυμμένα με 
ένα ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του C4d 
πηγαδάκια μικροανάλυσης. Τα C4d που είναι παρόντα στα 
πρότυπα, τους μάρτυρες ή τα δείγματα δεσμεύονται στα 
ακινητοποιημένα αντισώματα έναντι του C4d. Μετά την 
επώαση, ένας κύκλος πλύσης απομακρύνει το αδέσμευτο 
υλικό. 
Στο δεύτερο βήμα, σε κάθε πηγαδάκι εξέτασης 
προστίθεται αντίσωμα αίγας έναντι του C4d, συζευγμένο 
με υπεροξειδάση χρένου (HRP). Το συζευγμένο με ένζυμο 
αντίσωμα έναντι του C4d δεσμεύει το C4d που είχε 
παγιδευτεί από το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του C4d 
και το οποίο ήταν δεσμευμένο πάνω στην επιφάνεια 
καθενός από τα πηγαδάκια μικροανάλυσης. Μετά την 
επώαση, ένας κύκλος πλύσης απομακρύνει την αδέσμευτη 
περίσσεια του συζεύγματος. 
Στο τρίτο βήμα, σε κάθε πηγαδάκι μικροανάλυσης 
προστίθεται ένα χρωμογόνο ενζυμικό υπόστρωμα. Το 
δεσμευμένο HRP-σύζευγμα αντιδρά με το υπόστρωμα 
σχηματίζοντας πράσινο χρώμα. Μετά την επώαση, η 
ενζυμική αντίδραση διακόπτεται χημικά και η ένταση του 
χρώματος μετράται φασματοφωτομετρικά στα 405 nm. Η 
ένταση χρώματος στο μίγμα αντίδρασης είναι ευθέως 
ανάλογη με τη συγκέντρωση του C4d που είναι παρούσα 
στα προς εξέταση δείγματα, τα πρότυπα και τους μάρτυρες. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
96 Αναλύσεις για το C4d Fragment 
Το MicroVue C4d Fragment EIA Kit περιέχει τα 
παρακάτω: 
A
B
C
D
E

Πρότυπα C4d: Μέρη A4638–A4642 5 x 2 mL
(Λυοφιλιωμένο) Περιέχει ανθρώπινο ορό που περιέχει γνωστή 
ποσότητα θραυσμάτων με C4d σε PBS, Σταθεροποιητικά 
Πρωτεΐνης 

H Χαμηλοί Μάρτυρες Μέρη A9572 2 x 2 mL
(Λυοφιλιωμένο) Περιέχει ανθρώπινο ορό με θραυσμάτων που 
περιέχουν C4d αραιωμένο σε PBS, Σταθεροποιητικά Πρωτεΐνης 

L Υψηλοί Μάρτυρες Μέρη A9573 2 x 2 mL
(Λυοφιλιωμένο) Περιέχει ανθρώπινο ορό με θραυσμάτων που 
περιέχουν C4d αραιωμένο σε PBS, Σταθεροποιητικά Πρωτεΐνης 

q Επικαλυμμένες Λωρίδες Μέρος A9567 12 έκαστο
12 αποσπώμενες λωρίδες, εκάστη με οκτώ πηγαδάκια 
επικαλυμμένα με μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού ειδικό για το 
ανθρώπινο C4d σε επανασφραγιζόμενη θήκη με μεταλλική 
επένδυση 

w Διάλυμα Παύσης Μέρος A3673 6 mL
Περιέχει Οξαλικό Οξύ 250 mM 

e Συμπύκνωμα Διαλύματος Πλύσης 20X 
 Μέρος A9957 2 x 50 mL

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

r Αραιωτικό Δείγματος Μέρος A3670 50 mL
Περιέχει PBS, Tween-20 0,05 %, Σταθεροποιητές Πρωτεΐνης,  
ProClin 300 0,035 % 

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 διαμμωνιακό άλας 2-2’-Aζινο-δις(3-αιθυλβενζοθειαζολινο 
σουλφονικού οξέος) 0,7 % 

u Σύζευγμα C4d Μέρος A9945 2 x 3 mL
Περιέχει αντίσωμα (αίγας) συζευγμένο με Υπεροξειδάση έναντι του
ανθρώπινου C4d σε ρυθμιστικό διάλυμα σταθεροποίησης της HRP 
με συντηρητικό 

i Ενυδατικό Αντιδραστήριο Μέρος A3675 25 mL
Περιέχει ProClin 300 0,035 % 

 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 (60 λεπτών) 
 Αριθμομηχανή 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 πιπέτα (8 ή 12 καναλιών) ή 

επαναληπτικές μικροπιπέτες (προαιρετικά) 
 Καθαρές πιπέτες 1 mL, 5 mL και 10 mL 
 Μικροπιπέτες και μύτες πιπετών 
 Συσκευή για ανάγνωση οπτικής πυκνότητας πλακών 

μεταξύ 0,0 και 2,0 
 Απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
1. Μόνο για ερευνητικούς σκοπούς στις ΗΠΑ.  Δεν 

προορίζεται για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες 
(Μόνο για τις ΗΠΑ). 

2. Χειριστείτε τα δείγματα ως δυνητικά επικίνδυνο 
βιολογικό υλικό. Ακολουθήστε τις Γενικές 
Προφυλάξεις, όταν χειρίζεστε τα περιεχόμενα αυτού 
του κιτ και δείγματα ασθενών. 

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

4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα αντιδραστήρια ως 
ενιαίο σύνολο 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. Φυλάξτε τα αντιδραστήρια ανάλυσης κατά τις 
υποδείξεις. 

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 λήψη από το στόμα 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. Κάθε μονάδα δότη που χρησιμοποιήθηκε για την 
παρασκευή των πρότυπων ορών και των ορών των 
μαρτύρων του προϊόντος αυτού, έχει εξεταστεί με μια 
εγκεκριμένη κατά FDA μέθοδο για την παρουσία 
αντισωμάτων έναντι του ανθρώπινου ιού της 
ανοσοανεπάρκειας (HIV1 και HIV2) και του ιού της 
ηπατίτιδας C, όπως επίσης και για το επιφανειακό 
αντιγόνο της ηπατίτιδας B. Επειδή καμία μέθοδος 
εξέτασης δεν εξασφαλίζει πλήρως την απουσία 
μολυσματικών παραγόντων, πρέπει να χειρίζεστε τα 
αντιδραστήρια αυτά σε Επίπεδο 2 Βιοασφάλειας, όπως 
προτείνεται για κάθε δυνητικά μολυσματικό 
ανθρώπινο ορό ή δείγμα αίματος στο εγχειρίδιο 
“Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories”, Centers for Disease Control/National 
Institutes of Health, 2007. 

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

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

13. Η σωστή συλλογή και φύλαξη των προς εξέταση 
δειγμάτων είναι απαραίτητη για ακριβή αποτελέσματα 
(βλ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ). 

14. Αποφύγετε μικροβιακή μόλυνση ή επιμόλυνση των 
δειγμάτων ή των αντιδραστηρίων. 

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

16. 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. 

17. Η χρήση χρόνων επώασης και θερμοκρασιών 
διαφορετικών από εκείνες που υποδεικνύονται στην 
ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ενδέχεται να δώσει 
εσφαλμένα αποτελέσματα. 

18. Το Συμπύκνωμα Υποστρώματος πρέπει να 
προστατεύεται από το έντονο ή το άμεσο φως. 

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

20. Όταν αφαιρείτε υγρό από τα πηγαδάκια 
μικροανάλυσης, μην αποξέετε ή αγγίζετε τον πυθμένα 
των φρεατίων. 

21. Δείγματα αδρανοποιημένα με θέρμανση ενδέχεται να 
δώσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. 

22. Yπερλιπαιμικά ή μολυσμένα δείγματα ενδέχεται να 
δώσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. 

23. 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. 

24. Για το πλύσιμο της πλάκας πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή 
πλήρωσης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Βήμα 6). Για 
καλύτερα αποτελέσματα, μη χρησιμοποιείτε 
πολυκαναλικές πιπέτες για να πλύνετε την πλάκα 
μικροανάλυσης. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Πριν τη χρήση, αφήστε όλα τα αντιδραστήρια και τα 
υλικά να ισορροπήσουν στους 15–30 °C.  
Αφού αφαιρέσετε τα αντιδραστήρια και τα υλικά που 
απαιτούνται, επιστρέψτε τα μη χρησιμοποιημένα 
αντικείμενα στις κατάλληλες θερμοκρασίες φύλαξής τους 
(βλ. ΦΥΛΑΞΗ).  
Ανατρέξτε στον Πίνακα 1 για τις ποσότητες των 
αντιδραστηρίων και των υλικών που απαιτούνται ανάλογα 
με τα πηγαδάκια που θα χρησιμοποιηθούν.  

Διάλυμα Πλύσης 
Αναμίξτε το Συμπύκνωμα του Διαλύματος Πλύσης 20X 
αντιστρέφοντας αρκετές φορές τη φιάλη. Αν το 
Συμπύκνωμα του Διαλύματος Πλύσης 20X έχει 
αποθηκευτεί στους 2–8 °C, ενδέχεται να δημιουργηθούν 
κρύσταλλοι. Για να διαλύσετε τους κρυστάλλους, 
θερμάνετε τη φιάλη σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας  
37–50 °C μέχρις ότου διαλυθούν όλοι οι κρύσταλλοι και 
στη συνέχεια αναμίξτε καλά. Προετοιμάστε το Διάλυμα 
Πλύσης διαλύοντας ολόκληρο το περιεχόμενο μιας από τις 
φιάλες που περιέχουν Συμπύκνωμα του Διαλύματος 
Πλύσης 20X μέχρι τελικό όγκο ενός λίτρου 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. 
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Επιλογή των Λωρίδων Μικροανάλυσης 
Καθορίστε πόσα πηγαδάκια απαιτούνται για την ανάλυση. 
Συνιστάται τα πηγαδάκια με το τυφλό, οι Μάρτυρες και τα 
Πρότυπα να εξετάζονται εις διπλούν. Απομακρύνετε το 
στατώ της λωρίδας από τη συναρμολογημένη πλάκα. 
Αφαιρέστε τις λωρίδες που δεν χρειάζεστε και 
τοποθετείστε τις στον σάκο φύλαξης. Ασφαλίστε τη θήκη 
και φυλάξτε την και πάλι στους 2–8 °C. Ασφαλίστε τις 
λωρίδες που θα χρησιμοποιήσετε κατά την ανάλυση. 

Επανασύσταση Προτύπου και Μάρτυρα C4d 
Προσθέστε 2,0 mL Ενυδατικού Αντιδραστηρίου σε κάθε 
Πρότυπο (A–E) και στον Χαμηλό και Υψηλό Μάρτυρα. 
Αφήστε τα φιαλίδια που προέρχονται από ανασύσταση να 
επανυδατωθούν επί τουλάχιστον 15 λεπτά στους  
15–30 °C. Αποφύγετε το σχηματισμό αφρού ή φυσαλίδων 
κατά την ανάμιξη. Τα πρότυπα και μάρτυρες που έχουν 
ανασυσταθεί είναι σταθερά επί 30 ημέρες όταν 
φυλάσσονται στους 2–8 °C. 

Αραίωση του Δείγματος 
Προσοχή: Να χειρίζεστε όλα τα δείγματα ακολουθώντας 
τις Γενικές Προφυλάξεις. Μην χρησιμοποιείτε δείγματα 
που έχουν απενεργοποιηθεί με θερμότητα ή έχουν 
μολυνθεί ή δεν έχουν αποθηκευτεί σωστά. 
Παρασκευάστε την κατάλληλη αραίωση για κάθε δείγμα 
χρησιμοποιώντας το Αραιωτικό Δείγματος 
Συμπληρώματος (βλ. Υπολογισμός των Αποτελεσμάτων). 
Για τα φυσιολογικά δείγματα προτείνεται αραίωση 1:70. 
Αναμίξτε καλά, αλλά αποφύγετε το σχηματισμό αφρού ή 
φυσαλίδων. Μην φυλάγετε ή μην επαναχρησιμοποιείτε τα 
αραιωμένα δείγματα. 
Προσθήκη Αραιωμένων Δειγμάτων στα Πηγαδάκια 
Μικροτιτλοδότησης:  Για να προσθέσετε αραιωμένα 
δείγματα, Πρότυπα, Μάρτυρες και Ρυθμιστικό Διάλυμα 
στα πηγαδάκια μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε 
από τις δύο μεθόδους (βλ. Βήμα 4 της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ). Για μικρούς κύκλους ανάλυσης στους οποίους 
εξετάζονται λίγα μόνο δείγματα, τα αραιωμένα δείγματα 
και άλλα αντιδραστήρια μπορούν να προστεθούν 
απευθείας στα αντίστοιχα πηγαδάκια με μικροπιπέτα 
(100 μL/πηγαδάκι). Για μικρούς ή μεγάλους κύκλους, αλλά 
ειδικότερα για μεγαλύτερους κύκλους, συνιστάται η χρήση 
πολυκαναλικής πιπέτας για την προσθήκη δειγμάτων με 
τον ακόλουθο τρόπο. (Η πολυκαναλική πιπέτα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για την εύκολη προσθήκη 
Συζεύγματος, Υποστρώματος και Διαλύματος Παύσης.) 
Για να τοποθετήσετε τα πρότυπα, τους μάρτυρες και τα 
αραιωμένα δείγματα στα πηγαδάκια μικροανάλυσης όσο 
το δυνατόν συντομότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 
διαδικασία “αντιγραφής πλακών”. Αντί να προστεθούν 
100 μL κάθε προτύπου, μάρτυρα ή αραιωμένου δείγματος 
σε καθένα πηγαδάκι επικαλυμμένο με αντίσωμα, μπορούν 
να προστεθούν 120–130 μL κάθε διαλύματος σε ξεχωριστά 
πηγαδάκια μιας πλάκας τυφλού (δεν παρέχεται) που 
αντιστοιχεί στο τελικό επιθυμητό υπόδειγμα EIA. Αφού 
προστεθούν όλα τα προς εξέταση διαλύματα στα 
πηγαδάκια της πλάκας τυφλού, μεταφέρετε γρήγορα 
100 μL από κάθε πηγαδάκι τυφλού στα επικαλυμμένα με 
αντίσωμα πηγαδάκια χρησιμοποιώντας πολυκαναλική 
μικροπιπέτα. Για να αποφύγετε την πιθανότητα 
επιμόλυνσης, οι μύτες της πιπέτας πρέπει να αλλάζουν 
κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στη σύνθεση των 
δειγμάτων προς μεταφορά. 

Παρασκευή του Διαλύματος Υποστρώματος 
Παρασκευάστε το αμέσως πριν από τη χρήση. 
Προσδιορίστε τον απαιτούμενο όγκο Διαλύματος 
Υποστρώματος από τον Πίνακα 1. (Θα χρειαστείτε 1 mL 
Διαλύματος Υποστρώματος ανά λωρίδα ή 
125 μL/πηγαδάκι.) Παρασκευάστε το Διάλυμα 
Υποστρώματος προσθέτοντας 50 μL από το Συμπύκνωμα 
Υποστρώματος σε κάθε mL Αραιωτικού Υποστρώματος. 
Αναμίξτε καλά. Μην παρασκευάσετε το διάλυμα 
Υποστρώματος μέχρι να ολοκληρωθεί το βήμα 8 της 
Διαδικασίας Ανάλυσης. Αν το διάλυμα υποστρώματος γίνει 
σκούρο πράσινο πριν τη χρήση, απορρίψτε το και 
ετοιμάστε φρέσκο διάλυμα σε καθαρό δοχείο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Πηγαδάκια1 Λωρίδες με  
8 πηγαδάκια

Όγκος Διαλύματος 
Υποστρώματος 

(mL) 

Συμπύκνωμα 
Υποστρώματος 

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

1 Προσδιορίστε τον αριθμό των δειγμάτων που πρόκειται να εξεταστούν και 
προσθέστε δεκαπέντε (15) πηγαδάκια για τα πέντε Πρότυπα, τους Χαμηλούς 
και Υψηλούς Μάρτυρες που πρόκειται να εξεταστούν (εις διπλούν) και ένα 
κενό πηγαδάκι. Συνιστάται τα διπλά πρότυπα και μάρτυρες να εξετάζονται σε 
ξεχωριστές λωρίδες μικροανάλυσης όταν είναι δυνατόν. 

ΦΥΛΑΞΗ 
Φυλάξτε το κλειστό κιτ στους 2–8 °C. 
Πριν τη χρήση, αφήστε τα αντιδραστήρια και τα υλικά 
να ισορροπήσουν στους 15–30 °C.  
Τοποθετήστε όλες τις αχρησιμοποίητες λωρίδες 
μικροανάλυσης στη θήκη φύλαξης, σφραγίστε τον ξανά 
και φυλάξτε στους 2–8 °C. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Ή ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
1. Το Συμπύκνωμα Υποστρώματος μπορεί να εμφανίζει 

χρωματική διακύμανση από άχρωμο έως ωχρό ή 
σκούρο πράσινο. Ωστόσο, το πρόσφατα 
παρασκευασμένο Διάλυμα Υποστρώματος πρέπει να 
είναι από άχρωμο ως ωχρό πράσινο. Το σκούρο 
πράσινο χρώμα υποδηλώνει πως το αντιδραστήριο 
έχει αποσυντεθεί, πρέπει να απορριφθεί και να 
παρασκευαστεί νέο Διάλυμα Υποστρώματος σε 
καθαρά γυαλικά. 

2. Θολερότητα του Διαλύματος Πλύσης υποδηλώνει 
αποσύνθεση αυτού του αντιδραστηρίου. Αν συμβεί 
αυτό, το διάλυμα πρέπει να απορριφθεί. 
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Πρέπει να χειρίζεστε και να απορρίπτετε όλα τα 
δείγματα χρησιμοποιώντας Γενικές Προφυλάξεις. 
Η ορθή συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των 
δειγμάτων είναι πολύ σημαντική καθόσον σε δείγματα που 
δεν συλλέχθηκαν ή δεν φυλάχτηκαν σωστά το C4d είναι 
ευαίσθητο στην πρωτεόλυση. 
Οι φυσιολογικές τιμές για δείγματα ορού είναι ελαφρά 
υψηλότερες από αυτές που λαμβάνονται από αντίστοιχα 
δείγματα πλάσματος με EDTA. Για το λόγο αυτό, τα 
επίπεδα C4d σε πλάσμα με EDTA ενδέχεται να 
αντιπροσωπεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις in vivo 
συγκεντρώσεις. 
Τα δείγματα ορού ή πλάσματος με EDTA πρέπει να 
συλλέγονται ασηπτικά χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές. 
Τα δείγματα πρέπει να εξετάζονται αμέσως ή να 
φυλάσσονται στους 4 °C ή σε πάγο έως ότου αναλυθούν. 
Ωστόσο, αυτή η βραχυπρόθεσμη φύλαξη στον πάγο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες. 
Για μακροχρόνια φύλαξη, ο ορός ή το πλάσμα πρέπει να 
καταψύχεται σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση των -70 °C 
εντός δύο ωρών από τη συλλογή. Τα κατεψυγμένα 
δείγματα πρέπει να αναλύονται όσο το δυνατόν πιο 
σύντομα μετά από την απόψυξη ή την αποθήκευση σε 
πάγο (για όχι λιγότερο από τέσσερις ώρες) μέχρι να 
πραγματοποιηθεί η ανάλυση. 
Για την προετοιμασία φύλαξης δειγμάτων ανθρώπινου 
ορού και πλάσματος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το 
Διάλυμα Σταθεροποίησης Δείγματος (Αρ. Είδους A9576). 
Η σωστή χρήση του προϊόντος αυτού, που διατίθεται μόνο 
από την Quidel, απαιτεί πριν καταψυχθεί το δείγμα να 
αναμειχθεί με το διάλυμα σε αναλογία 1:1. Επιπρόσθετες 
τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το διάλυμα διατίθενται 
μετά από αίτηση. 
Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να αναλύονται όσο το 
δυνατόν πιο σύντομα μετά από την απόψυξη ή την 
αποθήκευση σε πάγο (για όχι λιγότερο από τέσσερις ώρες) 
μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανάλυση. Δεν συνιστάται η 
επαναλαμβανόμενη κατάψυξη και απόψυξη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Πριν ξεκινήσετε την ανάλυση διαβάστε ολόκληρο το 
ένθετο του προϊόντος. 
Βλ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ και 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. 
1. Καταγράψτε τις θέσεις από τα πηγαδάκια 

μικροανάλυσης που αντιστοιχούν στο(α) πηγαδάκι(ια) 
τυφλού, σε όλα τα εξεταζόμενα δείγματα, στα πρότυπα 
και στους μάρτυρες, καθώς και στους 
υποδεικνυόμενους αριθμούς 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 250–300 μL Διαλύματος 
Πλύσης σε κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια 
φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή 
πλήρωσης. 

b. Επωάστε στους 15–30 °C επί ένα λεπτό. 
c. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. 

d. Προσθέστε περίπου 250–300 μL Διαλύματος Πλύσης 
σε κάθε πηγαδάκι. 

e. Αναρροφήστε τα περιεχόμενα από κάθε πηγαδάκι. 
f. Επαναλάβετε τα βήματα δ–ε μια φορά ακόμα. 
g. Αντιστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε δύο φορές 

δυνατά πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να 
αφαιρέσετε και το τελευταίο ίχνος υγρού. 

3. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πηγαδάκια που θα 
χρησιμεύσουν ως τυφλό. Προσθέστε 100 μL Αραιωτικό 
Δείγματος στο(α) πηγαδάκι(α) που θα χρησιμοποιηθεί(-
ούν) ως τυφλό στη συσκευή ανάγνωσης πλάκας. 

4. Προσθέστε στα αντίστοιχα πηγαδάκια 100 μL από κάθε 
ανασυσταμένο Πρότυπο C4d (A, B, C, D, E), μάρτυρα ή 
αραιωμένο δείγμα. 

5. Επωάστε στους 15–30 °C επί 30 ± 1 λεπτά. 
6. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης, ως εξής: 

a. Μετά την επώαση στο βήμα 5 (ή στο βήμα 8 
παρακάτω) αφαιρέστε το υγρό από το κάθε 
πηγαδάκι. 

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

c. Επωάστε τα πηγαδάκια επί 1 λεπτό στους 15–30 °C). 
d. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. 
e. Προσθέστε 300 μL περίπου Διαλύματος Πλύσης σε 

κάθε πηγαδάκι. 
f. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. 
g. Επαναλάβετε τα βήματα ε–στ 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. 

7. Χρησιμοποιώντας πολυκαναλική ή επαναληπτική 
πιπέτα, προσθέσετε 50 μL Συζεύγματος C4d σε κάθε 
πλυμένο δοκιμαστικό πηγαδάκι, καθώς και στα 
πηγαδάκια του τυφλού. 

8. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης στους 15–30 °C 
επί 30 ± 1 λεπτά. Προετοιμάστε το Διάλυμα 
Υποστρώματος κατά τη διάρκεια της επώασης αυτής 
(βλ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ). 

9. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης μετά από την 
επώαση διάρκειας 30 λεπτών (βήμα 8), όπως 
περιγράφεται στην ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, 
βήμα 6. 

10. Αμέσως μετά από τη διαδικασία έκπλυσης, προσθέστε 
100 μL του πρόσφατα παρασκευασμένου Διαλύματος 
Υποστρώματος σε κάθε πηγαδάκι, καθώς και του 
τυφλού. 

11. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης στους 15–30 °C 
επί 30 ± 1 λεπτά. 

12. 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. 
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13. Προσδιορίστε την ένδειξη απορρόφησης στα 405 nm 
(τιμή A405) για κάθε δοκιμαστικό πηγαδάκι εντός μίας 
ώρας μετά από την προσθήκη του Διαλύματος Παύσης, 
κάνοντας και τις απαραίτητες διορθώσεις του τυφλού. 

14. Προσδιορίστε τη συγκέντρωση δειγμάτων και 
μαρτύρων από την πρότυπη καμπύλη. 

15. Απορρίψτε τα εναπομείναντα αραιωμένα δείγματα και 
τους μάρτυρες, καθώς και τις χρησιμοποιημένες 
λωρίδες μικροανάλυσης (βλ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ). 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι σωστές εργαστηριακές πρακτικές επιβάλλουν να 
χρησιμοποιούνται μάρτυρες που επαληθεύουν ότι η 
ανάλυση έχει εκτελεστεί σωστά. Κάθε κιτ C4d περιέχει 
μάρτυρες Υψηλής και Χαμηλής συγκέντρωσης που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Οι 
μάρτυρες αυτοί πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον από 
μία φορά για κάθε κιτ. Επιπλέον, το ένθετο της 
συσκευασίας απαιτεί τη δημιουργία της πρότυπης 
καμπύλης με τα Πρότυπα του κιτ, η οποία πληροί τις 
αυστηρές προϋποθέσεις επικύρωσης. Αν η ανάλυση δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, επαναλάβετε την ανάλυση 
ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
Quidel. 
Το Πιστοποιητικό Ανάλυσης που περιλαμβάνεται στο κιτ 
αυτό αναφέρεται στη συγκεκριμένη παρτίδα και 
χρησιμοποιείται για να επαληθεύσετε τη συμφωνία των 
αποτελεσμάτων που λάβατε στο εργαστήριό σας με εκείνα 
που έλαβε η Quidel. Οι τιμές οπτικής πυκνότητας 
παρέχονται και πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο ως 
κατευθυντήριες γραμμές. Τα αποτελέσματα που έλαβε το 
εργαστήριό σας μπορεί να διαφέρουν. 
Παρέχονται διαστήματα ελέγχου ποιότητας. Οι τιμές-
μάρτυρες προορίζονται για να επιβεβαιώσουν την 
εγκυρότητα της καμπύλης και των αποτελεσμάτων του 
δείγματος. Κάθε εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει τις δικές 
του παραμέτρους για τα αποδεκτά όρια της ανάλυσης. Αν 
οι τιμές-μάρτυρες ΔΕΝ βρίσκονται εντός των αποδεκτών 
ορίων του εργαστηρίου σας, τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης πρέπει να θεωρηθούν αμφισβητήσιμα και τα 
δείγματα να επαναληφθούν. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Υπολογισμός των Αποτελεσμάτων 
Γενικά, έχει βρεθεί ότι αραίωση του φυσιολογικού 
ανθρώπινου πλάσματος ή ορού σε αναλογία 1:70 
λειτουργεί άριστα στο Κιτ C4d EIA. Δείγματα ολόκληρου 
πλάσματος ή ορού μπορούν να αραιωθούν σε αναλογίες 
από 1:40 έως 1:100 με πλήρη και ακριβή ποσοτικοποίηση 
της προς ανάλυση ουσίας C4d. Δείγματα φυσιολογικού 
πλάσματος ή ορού που αραιώνονται σε αναλογίες 
μεγαλύτερες από 1:100 μπορεί να δώσουν τιμές A405 
μικρότερες από 0,1, και συνεπώς ανακριβή αποτελέσματα. 
Ανάλογα με τη συγκέντρωση του δείγματος και τον 
πειραματικό σχεδιασμό, τα δείγματα μπορεί να 
χρειάζονται περαιτέρω αραίωση (π.χ., υψηλότερες 
αραιώσεις) για να δώσουν τιμές A405 εντός του εύρους των 
προτύπων του κιτ έτσι ώστε να υπολογισθεί η 
συγκέντρωση της προς ανάλυση ουσίας C4d. Εναλλακτικά, 
το επίπεδο του C4d μπορεί να αναφερθεί ως μεγαλύτερο ή 
ίσο με το μέγιστο που έχει υπολογιστεί για τη 
συγκεκριμένη αραίωση της εξέτασης. 

Χρήση της Πρότυπης Καμπύλης: Η πρότυπη καμπύλη για 
το C4d EIA κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας στον άξονα 
των y τις τιμές A405 για κάθε πρότυπο από τις οποίες έχουν 
αφαιρεθεί οι αντίστοιχες για το τυφλό και -- στον άξονα 
των x -- την αντίστοιχη συγκέντρωση για κάθε πρότυπο. 
Μετά τη γραμμική παλινδρόμηση, η πρότυπη καμπύλη 
που δημιουργήθηκε πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
επικύρωσης (βλ. παρακάτω). Οι περισσότεροι υπολογιστές 
έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν αυτούς τους 
υπολογισμούς. 
Εναλλακτικά, τα δεδομένα μπορούν να παρουσιαστούν 
χειροκίνητα με τη μορφή γραφικής παράστασης και οι 
τιμές (μg/mL) των εξεταζόμενων δειγμάτων να 
διαβαστούν κατευθείαν από την ευθεία της πρότυπης 
καμπύλης που ταιριάζει καλύτερα με τα δεδομένα. Ένα 
παράδειγμα πρότυπης καμπύλης φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Αντιπροσωπευτική Πρότυπη Καμπύλη 
 

 

Επικύρωση 
Προσδιορίστε την κλίση, το σημείο τομής της ευθείας με 
τον άξονα των y, και το συντελεστή συσχέτισης της 
προκύπτουσας ευθείας που ταιριάζει καλύτερα στα 
δεδομένα για τα Πρότυπα του κιτ C4d. Οι τιμές πρέπει να 
βρίσκονται εντός των ορισμένων ορίων για να γίνει 
αποδεκτή η ανάλυση: 

συντελεστής συσχέτισης (r): > 0,95 
κλίση (m): μεταξύ 3,32 και 6,50 

σημείο τομής με τον άξονα των y (b): μεταξύ (–) 0,056 και 0,063 

Ανατρέξτε στις ετικέτες των φιαλιδίων για το αποδεκτό 
εύρος συγκέντρωσης του C4d για τους Χαμηλούς και 
Υψηλούς μάρτυρες. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
1. Το κιτ προορίζεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και 

όχι για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες. 
2. Ο Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός C4d Fragment της 

MicroVue έχει χρησιμοποιηθεί για την εξέταση 
δειγμάτων που συλλέχθηκαν ως ορός ή πλάσμα σε 
EDTA. Δεν έχουν εξεταστεί άλλα αντιπηκτικά. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΙΜΩΝ 
Ογδόντα (80) δείγματα πλάσματος με EDTA (αραιωμένα σε 
αναλογία 1:70 με Αραιωτικό Δείγματος) και πενήντα 
τέσσερα (54) δείγματα ορού (αραιωμένα σε αναλογία 1:70 
με Αραιωτικό Δείγματος) εξετάστηκαν με τον Ενζυμικό 
Ανοσοπροσδιορισμό C4d Fragment της MicroVue. Τα 
διαστήματα για τα δείγματα πλάσματος και ορού δίνονται 
παρακάτω. 

         Ευροσ 
 

n μέσος 
όρος ± 2 SD ± 3 SD 

Πλάσμα με 
EDTA 80 3,5 0,7 μg – 6,3 μg/mL 0 – 7,7 μg/mL 

Ορός 54 4,6 1,2 μg – 8,0 μg/mL 0 – 9,7 μg/mL 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 
Όρια 
LOD: Το όριο ανίχνευσης (LOD) για την ανάλυση του C4d 
είναι 0,001 μg/mL όπως ορίζεται από το ανώτερο άκρο 
του διαστήματος 3SD σε μελέτη μηδενικών προτύπων. 
LLOQ: Το κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης (LLOQ) για την 
ανάλυση του C4d είναι 0,022 μg/mL, η χαμηλότερη 
συγκέντρωση στην πρότυπη καμπύλη που πληροί τα 
κριτήρια του NCCLS για την ακρίβεια και την πιστότητα. 

Παρεμβαλλόμενες Ουσίες 
Το Κιτρικό Νάτριο και το EDTA τεσσάρων ιόντων νατρίου 
εξετάστηκαν σε συγκεντρώσεις 1000 mg/dL και 
800 mg/dL αντίστοιχα, και δεν βρέθηκε παρεμβολή τους 
στην ανάλυση. 

Ακρίβεια 
Η ακρίβεια εντός κύκλων και μεταξύ κύκλων καθορίστηκε 
αναλύοντας 20 επαναλήψεις με 3 δείγματα πλάσματος σε 
9 διαφορετικούς κύκλους ανάλυσης. 

C4d (μg/mL) Εντός κύκλων1  
C.V. (%) 

Μεταξύ κύκλων2  
C.V. (%) 

4,4 9,7 11,2 
4,7 7,4 8,8 
7,9 6,1 8,5 

1 n = 20 επαναλήψεις 2 n = 9 κύκλοι  

Γραμμικότητα 
Ο έλεγχος της γραμμικότητας πραγματοποιήθηκε 
αναμιγνύοντας δείγμα πλάσματος υψηλής συγκέντρωσης 
με δείγμα πλάσματος χαμηλής συγκέντρωσης σε διάφορες 
αναλογίες για τη δημιουργία ενδιάμεσων επιπέδων της 
προς ανάλυση ουσίας. Η μέση ανάκτηση ήταν 92,7 % με 
απόλυτο εύρος 87,0–99,0 %. 

ΒΟΗΘΕΙΑ 
Για υπηρεσίες εκτός ΗΠΑ, 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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ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ 

 
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης στο CDROM    

 

 

 A008 –  C4d Fragment EIA Kit 
 

  

 

 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover, Germany 
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