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SC5b-9 Plus 
Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση του συμπλόκου SC5b-9 που υπάρχει στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό 

 

Πλύσιμο 5X με Διάλυμα Πλύσης
(Επωάστε το πρώτο πλύσιμο

1 λεπτό)

Διαδικασία Ανάλυσης

Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων
Αραιώστε Πυκνό Διάλυμα Πλύσης 1:20 με απιονισμένο νερό. 
Αραιώστε Δείγματα Ορού 1:40 με Αραιωτικό Δείγματος 
(e.g. 10 μL + 390 μL).
Αραιώστε Δείγματα Φυσιολογικού Πλάσματος 1:10 με 
Αραιωτικό Δείγματος (e.g.  50 μL + 450 μL).

MicroVue™ SC5b-9 Plus I

Προσθέστε 100 μL Υπόστρωμα

Προσθέστε 100 µL κάθε Προτύπου, Μάρτυρας, και δείγματος σε 
πηγαδάκια ανάλυσης

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

Προσθέστε 50 μL Σύζευγμα SC5b-9 Plus

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

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

Προσθέστε 100 μL Διάλυμα Παύσης (Χτυπήστε απαλά την 
πλάκα για να διανείμετε ομοιόμορφα την ανάπτυξη χρώματος.)

Διαβάστε την Οπτική Πυκνότητα στα 450 nm
Υπολογισμός  Αποτελεσμάτων

(Y = mX + b)

Προσθέστε ~300 μL Διάλυμα Πλύσης σε πηγαδάκια ανάλυσης

Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι (λεκές ξηρός)

Επωάστε στους 15-30 °C επί δύο λεπτά

Πλύσιμο 5X με Διάλυμα Πλύσης
(Επωάστε το πρώτο πλύσιμο

1 λεπτό)

 

 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Ο ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός MicroVue SC5b-9 Plus 
μετράει την ποσότητα του συμπλόκου SC5b-9 που 
υπάρχει σε δείγματα ανθρώπινου πλάσματος ή ορού, 
καθώς και σε άλλα βιολογικά υγρά ή πειραματικά 
δείγματα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
Το τελικό συμπληρωματικό σύμπλοκο (TCC, SC5b-9) 
δημιουργείται από τη συναρμολόγηση C5 έως C9 ως 
συνέπεια της ενεργοποίησης του συμπληρωματικού 
συστήματος είτε με την κλασική οδό λεκτίνης είτε με 
εναλλακτική μεταβολική οδό.1  Το σύμπλοκο προσβολής 
της μεμβράνης (MAC), μια μορφή του TCC, είναι ένα 
σταθερό σύμπλοκο που μεσολαβεί στην μη αναστρέψιμη 
βλάβη μεμβράνης του κυττάρου-στόχου που συνδέεται με 
την ενεργοποίηση του συμπληρώματος.1-4  Σύμπλοκα που 
σχηματίζονται κατά την απουσία μεμβράνης-στόχου, 
δεσμεύονται με μια φυσικώς απαντώμενη ρυθμιστική 
πρωτεΐνη ορού, π.χ. την πρωτεΐνη S,5-7 στο στάδιο 
συναρμολόγησης C5b-7 σχηματίζοντας τη διαλυτή μορφή 
του TCC που δεν υπόκειται σε λύση.1,5  Για τους σκοπούς 
του παρόντος εγγράφου, όλες οι μορφές του σταθερού 
τελικού συμπληρωματικού συμπλόκου αναφέρονται με τις 
εναλλακτικές ονομασίες TCC και SC5b-9, έχοντας υπόψη 
ότι και άλλες ρυθμιστικές πρωτεΐνες συμπληρώματος, 
όπως η κλαστερίνη, σχηματίζουν επίσης σταθερά 
σύμπλοκα και είναι ανιχνεύσιμες με την δοκιμασία 
SC5b-9 Plus. 
Ο Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός MicroVue SC5b-9 Plus 
μετράει την συγκέντρωση του TCC στον ανθρώπινο ορό 
και πλάσμα, παρέχοντας έτσι μία ένδειξη της κατάστασης 
της οδού τερματικού συμπληρώματος στο δείγμα.  
Χρησιμοποιεί ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του 
δακτυλίου του TCC για τη δέσμευση του συμπλόκου.  
Το δεσμευμένο TCC ανιχνεύεται στη συνέχεια από 
αντισώματα συζευγμένα με υπεροξειδάση χρένου (HRP), 
τα οποία με τη σειρά τους ενώνονται με τα αντιγόνα του 
συμπλόκου SC5b-9.  Η εξέταση αυτή παρέχει μια γρήγορη, 
υψηλά εξειδικευμένη και ποσοτική διαδικασία για την 
μέτρηση των επιπέδων TCC.  Έχει σχεδιαστεί για μελέτες 
διερεύνησης του ρόλου ή της κατάστασης ενεργοποίησης 
της οδού τερματικού συμπληρώματος σε πολυάριθμες 
εργαστηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για την 
παρακολούθηση της δημιουργίας των συμπλόκων SC5b-9 
in vivo ή in vitro. 
Η ενεργοποίηση της τερματικής οδού κορυφώνεται με το 
σχηματισμό του συμπλόκου C5b-9 ή του τερματικού 
συμπληρωματικού συμπλόκου (TCC).  Το σύμπλοκο αυτό 
μπορεί να είναι ή να μην είναι δεσμευμένο με τη 
ρυθμιστική πρωτεΐνη S σε ρευστή μορφή.  Τα επίπεδα του 
TCC είναι ενδεικτικά του επιπέδου ενεργοποίησης του 
συμπληρώματος στο δείγμα.  Υψηλά επίπεδα 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος έχουν διαπιστωθεί σε 
ποικιλία νοσημάτων, μεταξύ των οποίων ο Συστημικός 
Ερυθηματώδης Λύκος (SLE) και άλλα αυτοάνοσα 
νοσήματα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νόσος των 
υαλωδών μεμβρανών (acute respiratory distress), και κατά 
τη διάρκεια φλεγμονωδών νοσημάτων όπως έμφραγμα 
του μυοκαρδίου και αποπληξία. 
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ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ο Ενζυμικός Προσδιορισμός MicroVue SC5b-9 Plus για την 
ποσοτικοποίηση του SC5b-9 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 το δακτύλιο C9 της SC5b-9, 
(2) αντισώματα συζευγμένα με HRP έναντι αντιγόνων του 
SC5b-9, και (3) ένα χρωμογόνο υπόστρωμα. 
Στο πρώτο βήμα, στα πηγαδάκια μικροανάλυσης, που 
είναι προεπικαλυμμένα με ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα 
έναντι του SC5b-9, προστίθενται τα πρότυπα, οι μάρτυρες 
και τα προς εξέταση δείγματα.  Το SC5b-9 που υπάρχει στα 
πρότυπα, τους μάρτυρες ή τα δείγματα δεσμεύεται με το 
ακινητοποιημένο αντί-SC5b-9.  Μετά την επώαση, ένας 
κύκλος πλύσης αφαιρεί το μη δεσμευμένο υλικό.  Οι 
πρωτεΐνες που αποτελούν συστατικά του TCC, μεταξύ των 
οποίων και το C9, δεν δεσμεύουν το αντίσωμα αυτό και 
ξεπλένονται κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. 
Στο δεύτερο βήμα, σε κάθε πηγαδάκι εξέτασης 
προστίθεται αντίσωμα έναντι αντιγόνου SC5b-9, 
συζευγμένο με HRP.  Τα συζευγμένα με ένζυμο 
αντισώματα δεσμεύουν το SC5b-9 που είχε παγιδευτεί από 
το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του SC5b-9 και το οποίο 
ήταν δεσμευμένο πάνω στην επιφάνεια στα πηγαδάκια 
μικροανάλυσης.  Μετά την επώαση, ένας κύκλος πλύσης 
απομακρύνει το αδέσμευτο σύζευγμα. 
Στο τρίτο βήμα, σε κάθε πηγαδάκι μικροανάλυσης 
προστίθεται ένα χρωμογόνο ενζυμικό υπόστρωμα.  Το 
δεσμευμένο HRP-σύζευγμα αντιδρά με το υπόστρωμα 
σχηματίζοντας μπλε χρώμα.  Μετά από την επώαση, 
προστίθεται ένα αντιδραστήριο για να σταματήσει η 
ανάπτυξη του χρώματος, οπότε προκύπτει ένα κίτρινο 
χρώμα.  Οι απορροφήσεις προτύπων, μαρτύρων και 
δειγμάτων προς εξέταση (τιμές A450) μετριούνται 
φασματοφωτομετρικά.  Η ένταση χρώματος στο μίγμα της 
αντίδρασης είναι ευθέως ανάλογη με τη συγκέντρωση του 
SC5b-9 (TCC) που υπάρχει στα προς εξέταση δείγματα, τα 
πρότυπα και τους μάρτυρες. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
96 Αναλύσεις για το σύμπλοκο SC5b-9 
Το κιτ SC5b-9 Plus EIA της MicroVue περιέχει τα εξής: 
A 
B 
C 
D 
E 

Πρότυπα SC5b-9 Plus: Μέρη A9958-62 5 x 1,5 ml
Περιέχει ανθρώπινο ορό με γνωστές ποσότητες SC5b-9 σε PBS, 
Σταθεροποιητές Πρωτεΐνης, Συντηρητικά 

H 
L 

Χαμηλοί/Υψηλοί Μάρτυρες 
 Μέρη A9581, A9582 2 X 1,5 ml

Περιέχει ανθρώπινο πλάσμα με υψηλό/χαμηλό ποσοστό συμπλόκων 
SC5b-9, και συντηρητικά 

q Επικαλυμμένες Λωρίδες Μέρος A3840 12 έκαστο
Εκάστη με οκτώ πηγαδάκια επικαλυμμένα με μονοκλωνικό 
αντίσωμα ποντικού ειδικό για το ανθρώπινο SC5b-9 σε 
επανασφραγιζόμενο σάκο με μεταλλική επένδυση 

w Διάλυμα Παύσης Μέρος 4978 12 ml
Περιέχει H2SO4 2N 

e Πυκνό Διάλυμα Πλύσης 20X Μέρος A9957 2 x 50 ml
Περιέχει αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS), Tween-20® 
0,05 % και Proclin® 300 

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

t Υπόστρωμα TMB Μέρος A9946 12 ml
Έτοιμο προς χρηση υποστρωμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και 
3,3’,5,5’-τετραμεθυλβενζιδένιο (TMB) 

y Σύζευγμα SC5b-9 Plus  Μέρος A9577 7 ml
Περιέχει αντισώματα αίγας έναντι αντιγόνων SC5b-9, συζευγμένων 
με Υπεροξειδάση Χρένου 

 Το Tween-20® αποτελεί σήμα κατατεθέν 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 
• Παρ’ όλο ότι δεν απαιτείται, συνιστάται μια συσκευή 

ανάγνωσης πλακών με δυνατότητα αυτόματης 
ανάμιξης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
1. Για διαγνωστική χρήση in vitro. 
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. Φυλάξτε τα αντιδραστήρια ανάλυσης κατά τις 
υποδείξεις. 

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

7. 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. 

8. Το διάλυμα Παύσης για την παρούσα δοκιμασία είναι 
H2SO4 2N.  Αποφύγετε επαφή με τα μάτια, το δέρμα και 
τα ρούχα.  Σε αντίθετη περίπτωση, ξεπλύνετε αμέσως 
την περιοχή προσβολής με νερό. 
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9. 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 
Insitutes of Health, 2007. 

10. Φοράτε γάντια από νιτρίλιο ή λατέξ και προστατευτικό 
εξοπλισμό ματιών όταν χειρίζεστε τα χημικά ή/και 
βιολογικά συστατικά του παρόντος κιτ. 

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

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

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

14. 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. 

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

16. Το Υπόστρωμα TMB πρέπει να προστατεύεται από το 
φως κατά την φύλαξη και επώαση.  Αποφύγετε επαφή 
με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα.  Σε αντίθετη 
περίπτωση, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή προσβολής 
με νερό. 

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

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

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

20. Yπερλιπαιμικά 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. Για το πλύσιμο της πλάκας πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή 
πλήρωσης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Βήμα 8).  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).  
Τα πρότυπα και οι μάρτυρες δεν απαιτούν αραίωση ή 
προετοιμασία πριν από τη χρήση.  

Διάλυμα Πλύσης 
Αναμίξτε το Πυκνό Διάλυμα Πλύσης 20X αντιστρέφοντας 
αρκετές φορές τη φιάλη.  Αν το Πυκνό Διάλυμα Πλύσης 
20X έχει φυλαχτεί 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 Πυκνό 
Διάλυμα Πλύσης 20X μέχρι τελικό όγκο ενός λίτρου με 
αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό.  Αναμίξτε καλά.  Το 
Διάλυμα Πλύσης είναι σταθερό επί 30 μέρες όταν 
φυλάσσεται σε καθαρό δοχείο στους 2–8 °C.  Αν 
παρουσιαστεί αλλοίωση του χρώματος ή θολότητα, 
απορρίψτε το αντιδραστήριο. 

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 στη θήκη φύλαξης.  Ασφαλίστε τη θήκη 
και φυλάξτε την και πάλι στους 2–8 °C.  Ασφαλίστε τις 
λωρίδες που θα χρησιμοποιήσετε κατά την ανάλυση στο 
πλαίσιο της πλάκας μικροανάλυσης. 

Αραίωση του Δείγματος 
Προσοχή: Χειριστείτε όλα τα δείγματα ως δυνητικώς 
επικίνδυνα.  Ακολουθήστε τις Γενικές Προφυλάξεις.  
Μην χρησιμοποιείτε δείγματα που έχουν 
απενεργοποιηθεί με θερμότητα ή έχουν μολυνθεί ή δεν 
έχουν φυλαχτεί σωστά. 
Σημείωση: Βλ. Συλλογή και Φύλαξη Δειγμάτων για 
σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τις ορθές μεθόδους 
απόψυξης κατεψυγμένων δειγμάτων.  Η ορθή 
μεταχείριση των δειγμάτων είναι απαραίτητη για ακριβή 
αποτελέσματα. 
Η Quidel προτείνει τα δείγματα φυσιολογικού πλάσματος 
να αραιώνονται 1:10 με το παρεχόμενο Αραιωτικό 
Δειγμάτων.  Τα δείγματα ορού πρέπει να αραιώνονται 
1:40.  Για δείγματα με υψηλή περιεκτικότητα σε SC5b-9 
ενδέχεται να απαιτείται αραίωση 1:200 ή μεγαλύτερη.  Τα 
δείγματα πρέπει να αραιώνονται ώστε οι παρατηρούμενες 
τιμές A450 να είναι μεγαλύτερες από το LLOQ και μην 
υπερβαίνουν την τιμή A450 για το Πρότυπο Ε του Κιτ 
SC5b-9 Plus.  Τα δείγματα με ενδείξεις A450 εκτός του 
εύρους αυτού πρέπει να αναλύονται σε νέα αραίωση. 
Προσδιορίστε τον αριθμό (N) των προς εξέταση δειγμάτων.  
Σημειώστε τους δοκιμαστικούς σωλήνες #1 έως #N και 
καταγράψτε ποιο δείγμα αντιστοιχεί σε κάθε σωλήνα.  
Παρασκευάστε κατάλληλη αραίωση (βλ. προηγούμενη 
παράγραφο) για κάθε δείγμα χρησιμοποιώντας Αραιωτικό 
Δείγματος.  Αναμίξτε καλά, αλλά αποφύγετε το σχηματισμό 
αφρού και φυσαλίδων.  Μην φυλάγετε ή μην 
επαναχρησιμοποιείτε τα αραιωμένα δείγματα. 
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Προσθήκη Αραιωμένων Δειγμάτων στα Πηγαδάκια 
Μικροτιτλοδότησης.  Για να προσθέσετε αραιωμένα 
δείγματα, Πρότυπα, μάρτυρες και Ρυθμιστικό Διάλυμα στα 
πηγαδάκια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε 
από τις δύο μεθόδους (βλ. βήμα 6 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 πιπέττας για την 
προσθήκη δειγμάτων με τον ακόλουθο τρόπο.  (Αυτή η 
διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 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. 

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 την ξανά και φυλάξτε στους 2–8 °C. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Πρέπει να χειρίζεστε και να απορρίπτετε όλα τα 
δείγματα χρησιμοποιώντας Γενικές Προφυλάξεις. 
Η ορθή συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη των δειγμάτων 
είναι πολύ σημαντική, καθόσον το SC5b-9 μπορεί να 
δημιουργηθεί στα δείγματα που δεν έχουν υποστεί σωστή 
επεξεργασία με λανθασμένη ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος. 
Οι τιμές για φυσιολογικά δείγματα ορού θα είναι 
υψηλότερες από εκείνες που λαμβάνονται με EDTA ή με 
φυσιολογικά δείγματα πλάσματος που έχουν ρυθμιστεί με 
διάλυμα κιτρικού.  Για το λόγο αυτό τα επίπεδα SC5b-9 σε 
πλάσμα με EDTA ή σε πλάσμα ρυθμισμένο με διάλυμα 
κιτρικού ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τις in vivo συγκεντρώσεις. 
Τα δείγματα ορού ή πλάσματος με EDTA ή ακόμα 
πλάσματος ρυθμισμένου με διάλυμα κιτρικού πρέπει να 
συλλέγονται ασηπτικά χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές.  
Τα δείγματα πρέπει να εξετάζονται άμεσα ή να 
φυλάσσονται στους 4 °C ή σε πάγο για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών πριν από την ανάλυσή 
τους. 

Αν το δείγμα δεν μπορεί να εξεταστεί μέσα σε τέσσερις 
ώρες σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται 
λεπτομερώς παραπάνω, το δείγμα πρέπει να καταψυχθεί 
σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη των -70 °C. 
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 
εις πρώτη ζήτηση. 
Αποψύξτε τα κατεψυγμένα δείγματα με σύντομη απόψυξη 
στους 37°C.  Μεταφέρετε τα αποψυγμένα δείγματα 
αμέσως σε πάγο (για όχι περισσότερο από τέσσερις ώρες) 
για να αποφύγετε την ενεργοποίηση του συμπληρώματος 
πριν από την αραίωση.  Μην αφήνετε τα δείγματα σε 
θερμοκρασία 37°C καθώς μπορει΄να συμβεί ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος.  Τα δείγματα πρέπει να αναλύονται 
όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά από την απόψυξη.  Δεν 
συνιστάται η επαναλαμβανόμενη κατάψυξη και απόψυξη.  
Αν τα δείγματα πρέπει να καταψυχθούν εκ νέου για 
περαιτέρω ανάλυση, η Quidel συνιστά την κατάψυξη 
πολλαπλών υποδειγμάτων για να αποφευχθούν οι 
πολλαπλοί κύκλοι κατάψυξης/απόψυξης. 

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 300 μl Διαλύματος Πλύσης 
σε κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια φιάλη 
πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλήρωσης. 

b. Επωάστε στους 15-30 °C επί δύο λεπτά. 
c. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. 
d. 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 100 μl κάθε Προτύπου SC5b-9 (A, B, C, D, E) 
για να διπλασιάσετε τα πηγαδάκια.  Σημείωση:  Τα 
πρότυπα έχουν ήδη αραιωθεί και είναι έτοιμα για χρήση. 

5. Προσθέστε 100 μl τόσο του Υψηλού όσο και του 
Χαμηλού Μάρτυρα SC5b-9 ως αντίγραφο για κάθε 
πηγαδάκι.  Σημείωση:  Οι μάρτυρες έχουν ήδη αραιωθεί 
και είναι έτοιμοι προς χρήση. 
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6. Προσθέστε 100 μl του κάθε αραιωμένου δείγματος 
στο αντίστοιχο πηγαδάκι μικροανάλυσης.  (Βλ. 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, Αραίωση 
Δειγμάτων). 

7. Επωάστε στους 15-30 °C επί 60 ± 1 λεπτά. 
8. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης, ως εξής: 

a. Μετά την επώαση στο βήμα 7 (ή στο βήμα 
10 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. 

9. Χρησιμοποιώντας πολυκαναλική ή επαναληπτική 
πιπέτα, προσθέστε 50 μl Συζεύγματος SC5b-9 σε κάθε 
πλυμένο δοκιμαστικό πηγαδάκι, καθώς και στα 
πηγαδάκια του τυφλού. 

10. 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). 

11. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης μετά από 
την επώαση διάρκειας 30 λεπτών (βήμα 10), όπως 
περιγράφεται στην ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, 
βήμα 8. 

12. Αμέσως μετά από τη διαδικασία έκπλυσης, προσθέστε 
100 μl του Διαλύματος Υποστρώματος σε κάθε 
πηγαδάκι, καθώς και του τυφλού. 

13. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης στους 15-30 °C 
επί 15 ± 1 λεπτά. 

14. Προσθέστε 100 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.  Σημείωση: Βέλτιστα αποτελέσματα μπορούν 
να αποκτηθούν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
αυτόματης ανάμιξης (εφόσον υπάρχει) της συσκευής 
ανάγνωσης αμέσως πριν από την ανάγνωση της πλάκας. 

15. Προσδιορίστε την απορρόφηση στα 450 nm (τιμή A450) 
για κάθε δοκιμαστικό πηγαδάκι εντός 30 λεπτών μετά 
από την προσθήκη του Διαλύματος Παύσης (βήμα 14), 
διορθώνοντας για το τυφλό. 

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

17. 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 SC5b-9 Plus 
περιέχει μάρτυρες Υψηλής και Χαμηλής Συγκέντρωσης 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.  
Παρέχεται το εύρος τιμών για τους μάρτυρες.  Οι τιμές 
για τους μάρτυρες έχουν σκοπό να επαληθεύσουν την 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της καμπύλης και των 
δειγμάτων.  Κάθε εργαστήριο πρέπει να θεσπίζει τις δικές 
του παραμέτρους για αποδεκτά όρια εξετάσεων.  Αν οι 
τιμές για τους μάρτυρες ΔΕΝ βρίσκονται εντός των 
αποδεκτών ορίων του εργαστηρίου σας, τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων πρέπει να θεωρούνται αμφίβολης 
ποιότητας και τα δείγματα να επανεξετάζονται.  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 λήφθηκαν από την Quidel Corporation.  Οι τιμές 
οπτικής πυκνότητας παρέχονται και πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές.  
Τα αποτελέσματα που έλαβε το εργαστήριό σας μπορεί 
να διαφέρουν. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Υπολογισμός των Αποτελεσμάτων 
Χρήση της Πρότυπης Καμπύλης:  Η πρότυπη καμπύλη για 
το SC5b-9 Plus EIA κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας στον 
άξονα των y τις τιμές A450 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 (ng/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 

Εικόνα 1
y = 0.0089x – 0.007, r = 1.00
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Δείγμα A450 ng/ml 
Πρότυπο A 0 0 
Πρότυπο B 0,079 10 
Πρότυπο C 0,347 40 
Πρότυπο D 0,975 110 
Πρότυπο E 1,512 170 

Υπολογισμός της Πραγματικής Συγκέντρωσης SC5b-9 στα 
Δείγματα:  Η αντίστοιχη συγκέντρωση των φιαλιδίων 
προτύπων και μαρτύρων εκφράζεται σε απόλυτες 
μονάδες του συμπλόκου SC5b-9.  Η συγκέντρωση του 
SC5b-9 σε ένα δείγμα προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας 
τη συγκέντρωση που προσδιορίστηκε επί τον κατάλληλο 
συντελεστή αραίωσης δείγματος.  Παραδείγματος χάριν, 
αν πλάσμα με EDTA αραιωθεί 1:10 για την ανάλυση και η 
καμπύλη γραμμικής παλινδρόμησης δίνει συγκέντρωση 
20 ng SC5b-9/ml, τότε η συγκέντρωση του SC5b-9 στο 
δείγμα είναι 200 ng SC5b-9/ml (ή 20 x 10). 
Για να λάβετε ακριβείς προσδιορισμούς του SC5b-9 για 
δείγματα προς ανάλυση που δίνουν τιμές A450 μεγαλύτερες 
από εκείνες για το Πρότυπο Ε του SC5b-9 (ή που δίνουν 
τιμές A450 μικρότερες από το LLOQ), τα δείγματα πρέπει να 
αναλύονται εκ νέου σε διαφορετική αραίωση ώστε οι νέες 
τιμές A450 να είναι εντός των ορίων αυτών.  Σε όλες τις 
επαναληπτικές αναλύσεις, τα πρότυπα και οι μάρτυρες 
SC5b-9 πρέπει επίσης να εξετασθούν εκ νέου. 

Επικύρωση 
Προσδιορίστε την κλίση, το σημείο τομής της ευθείας με 
τον άξονα των y, και το συντελεστή συσχέτισης της 
προκύπτουσας ευθείας που ταιριάζει καλύτερα για τα 
Πρότυπα SC5b-9 A, B, C, D και Ε.  Οι τιμές πρέπει να 
βρίσκονται εντός των ορισμένων ορίων για να γίνει 
αποδεκτή η ανάλυση: 

συντελεστής συσχέτισης (r): > 0,95 
κλίση (m): 0,0039 έως 0,0123 

σημείο τομής με τον άξονα των y (b): (-) 0,189 έως (+) 0,201

Ανατρέξτε στις ετικέτες των φιαλιδίων για το αποδεκτό 
εύρος συγκέντρωσης SC5b-9 για τους Υψηλούς και τους 
Χαμηλούς Μάρτυρες. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Ο Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός SC5b-9 Plus της 
MicroVue έχει χρησιμοποιηθεί για την εξέταση δειγμάτων 
που συλλέχθηκαν ως ορός ή πλάσμα σε EDTA και κιτρικό.  
Δεν έχουν εξεταστεί άλλα αντιπηκτικά. 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 
Όρια 
LOD:  Το όριο ανίχνευσης (LOD) για την ανάλυση SC5b-9 
Plus είναι 3,7 ng/ml, όπως ορίζεται από το ανώτερο άκρο 
του διαστήματος 3SD σε μελέτη μηδενικών προτύπων. 
LLOQ:  Το κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης (LLOQ) για 
την ανάλυση SC5b-9 είναι 8,8 ng/ml, η χαμηλότερη 
συγκέντρωση στην πρότυπη καμπύλη που πληροί τα 
κριτήρια του NCCLS για την ακρίβεια και την πιστότητα. 

Παρεμβαλλόμενες Ουσίες 
Οι παρακάτω ουσίες δοκιμάστηκαν στις προσδιορισμένες 
συγκεντρώσεις και βρέθηκε ότι δεν παρεμβάλλονται στην 
ανάλυση. 

Ουσία Συγκέντρωση 
Bilirubin 40 mg/dL 
Hemoglobin 500 mg/dL 
Triclycerides 3000 mg/dL 
Li + Heparin 14 U/mL 
Na + Heparin 14 U/mL 
C9 Protein 180 mg/L 
Albumin 6000 mg/dL 
Glucose 1200 mg/dL 
Cholesterol 500 mg/dL 

Ακρίβεια 
Η ακρίβεια εντός κύκλων και μεταξύ κύκλων καθορίστηκε 
αναλύοντας 20 επαναλήψεις με 2 δείγματα πλάσματος και 
2 δείγματα του ορού σε 10 διαφορετικούς κύκλους 
ανάλυσης. 

Δείγμα SC5b-9 
(ng/mL) 

Εντός κύκλων1 
C.V. (%) 

Μεταξύ κύκλων2 
C.V. (%) 

139,0 6,8 13,1 
Πλάσμα 

462,9 1,9 5,2 

803,6 2,8 10,4 
Ορός 

1410,6 1,6 5,0 
1n = 20 επαναλήψεις 2n = 10 κύκλοι  

Γραμμικότητα 
Ο έλεγχος γραμμικότητας πραγματοποιήθηκε 
αναμιγνύοντας υψηλού δείγμα πλάσματος με δείγμα 
χαμηλού πλάσματος σε διάφορες αναλογίες, για τη 
δημιουργία ενδιάμεσων επιπέδων της προς ανάλυση 
ουσίας.  Η μέση ανάκτηση ήταν 94 % με απόλυτο εύρος 
86 - 104 %. 

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 
0Uwww.quidel.comH. 
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