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C3a Plus 
Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση του θραύσματος C3a της πρωτεΐνης του 

συμπληρώματος C3 που υπάρχει στο ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα 

 

 

 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Ο ενζυμικός προσδιορισμός MicroVue C3a Plus μετράει 
την ποσότητα του C3a σε ανθρώπινο ορό, πλάσμα και 
άλλα βιολογικά υγρά ή ερευνητικά δείγματα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ 
Ο ενζυμικός προσδιορισμός MicroVue C3a Plus 96 θέσεων, 
μετράει την ποσότητα του C3a σε ανθρώπινο ορό, 
πλάσμα, και άλλα βιολογικά υγρά ή ερευνητικά δείγματα. 

Σε φυσιολογικές συνθήκες, η ενεργοποίηση του 
μονοπατιού του κλασσικού, εναλλακτικού ή της λεκτίνης 
έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός πολύ-μοριακού 
ενζύμου C3 convertase, ικανό να διαιρέσει το C3 σε C3a 
και C3b.(1)  Το C3a είναι ένα θραύσμα πρωτείνης μικρού 
μοριακού βάρους (περίπου 9kD) 77 αμινοξέων.(2)  Το C3a 
μεταβολίζεται γρήγορα με το ένζυμο καρβοξυπεπτιδάση 
του ορού, σε C3a des-Arg.(3)  Που είναι σταθερότερο, 
λιγότερο ενεργό, με 76 αμινοξέα.  Για διευκόλυνση, και οι 
δύο μορφές θα αναφέρονται ως  “C3a” για τους σκοπούς 
αυτού του φυλλαδίου. 

Το MicroVue C3a Plus, μια γρήγορη, άκρος επακριβή και 
ποσοτική διαδικασία για την μέτρηση των επιπέδων του 
C3a, έχει σχεδιαστεί για την έρευνα στο ρόλο ή στη θέση 
στη ενεργοποίηση του τελικού συμπληρώματος 
μονοπατιού σε πολυάριθμες ερευνητικές ρυθμίσεις, και 
για την παρακολούθηση της παραγωγής του C3a in vivo ή 
in vitro.  Το C3a έχει καταδειχθεί ότι αυξάνει την αγγειακή 
διαπερατότητα, ότι είναι σπασμογόνο και χημειοτακτικό, 
καθώς και ότι επάγει την απελευθέρωση φαρμακολογικά 
ενεργών μεσολαβητών από έναν αριθμό κυτταρικών 
τύπων. Ο ρόλος του C3a στην παθογένεση φλεγμονωδών 
αντιδράσεων που παρατηρούνται σε gram-αρνητική 
βακτηριακή σήψη, τραυματισμό, ισχαιμική καρδιακή 
νόσο, εγκεφαλική ισχαιμία, σύνδρομο μετά την 
αιμοδιαπίδυση, καθώς και σε αρκετές αυτοάνοσες 
νόσους (συμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας, του ερυθηματώδους λύκου και της οξείας 
σπειραματονεφρίτιδας) είναι καλά τεκμηριωμένος.(4,6-23) 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η ανοσοενζυμική αντίδραση MicroVue C3a Plus είναι μια 
διαδικασία τριών βημάτων που χρησιμοποιεί (1) μια πλάκα 
μικροανάλυσης που είναι επικαλλυμένη με μονοκλωνικό 
αντίσωμα ποντικιού που προσδένεται ειδικώς σε 
ανθρώπινο C3a, (2) ένα πολυκλωνικά αντίσωμα ποντικιού 
έναντι της C3a περιοχής του C3 και (3) ένα χρωμογόνο 
υπόστρωμα. 
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Στο πρώτο στάδιο, τα πρότυπα, οι μάρτυρες, και τα 
δείγματα προστίθενται στις κυψέλες μικροανάλυσης που 
είναι επικαλυμμένες με ένα μονοκλωνικό αντίσωμα 
ποντικιού C3a. Το μονοκλωνικό αντίσωμα προσδένεται 
στο C3a στα πρότυπα, στους μάρτυρες ή στα δείγματα.  
Μετά από μια περίοδο επώασης, ένας κύκλος πλύσης 
απομακρύνει το μη προσδεμένο υλικό. 

Στο δεύτερο βήμα, το αντι - C3(C3a)  αντίσωμα που είναι 
συζευγμένο με υπεροξειδάση χρένου (HRP) προστίθεται 
σε κάθε κυψέλη εξέτασης.  Το συζευγμένο με αντι-C3(C3a) 
προσδένεται στο συνδεδεμένο C3a του πρώτου βήματος.  
Μετά την επώαση, ένας κύκλος πλύσης απομακρύνει το 
αδέσμευτο σύζευγμα που περισσεύει. 

Στο τρίτο βήμα, το 3,3’,5,5’ τετραμέθυλβενζιδίνη (TMB), 
έτοιμο προς χρήση, χρωμογόνο υπόστρωμα διάλυμα, 
προστίθεται σε κάθε κυψέλη μικροανάλυσης.  
Το συζευγμένο HRP αντιδρά με το υπόστρωμα, 
σχηματίζοντας μπλε χρώμα.  Μετά από μια περίοδο 
επώασης, η ενζυμική αντίδραση σταματά χημικά, το 
χρώμα αλλάζει από μπλε σε κίτρινο, επιβεβαιώνοντας 
ότι η αντίδραση έχει συμβεί.  Η ένταση του χρώματος 
του μίγματος της αντίδρασης υπολογίζεται 
φασματοφωτομετρικά στα A450.  Η ένταση του χρώματος 
του μίγματος της αντίδρασης είναι ανάλογη της 
συγκέντρωσης του παρόντος C3a στα πρότυπα, στους 
μάρτυρες, και στα αραιωμένα δείγματα εξέτασης.  Τα 
αποτελέσματα υπολογίζοτναι από την πρότυπη καμπύλη 
χρησιμοποιώντας 4-παραμέτρων ανάλυσης. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
96 αναλύσεις για το σύμπλεγμα C3a  

Το κιτ Ενζυματικής ανοσοαντίδρασης MicroVue C3a Plus 
περιέχει τα παρακάτω: 

A 
| 
E 

C3a Plus Πρότυπα:  Μέρη 5140-5145 1 το καθένα, 1,5 mL
Έτοιμο προς χρήση.  Περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση (ng/mL) 
του C3a σε ανθρώπινο ορό, σταθεροποιητές πρωτεΐνης 

L Μάρτυρας χαμηλής συγκέντρωσης: 
 Μέρος 5146  1,5 mL

Έτοιμο προς χρήση.  Περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση (ng/mL) 
του C3a σε ανθρώπινο ορό, σταθεροποιητές πρωτεΐνης 

H Μάρτυρας Υψηλής συγκέντρωσης:
 Μέρος 5147  1,5 mL

Έτοιμο προς χρήση.  Περιέχει μια γνωστή συγκέντρωση (ng/mL) 
του C3a σε ανθρώπινο ορό, σταθεροποιητές πρωτεΐνης 

q Επικαλυμμένες Λωρίδες  
 Μέρος 5148 12 έκαστο

οκτώ πηγάδια ταινίες επικαλυμμένες με μονοκλωνικό αντίσωμα 
ποντικού ειδικό για ανθρώπινη C3a σε επανασφραγιζόμενο σάκο 
με έλασμα 

w Διάλυμα παύσης Μέρος A9947 12 mL
Περιέχει 1N (4%) Υδροχλωρικό οξύ 

e 20X Συμπυκνωμένο διάλυμα Πλύσης 
 Μέρος A9957 2 το καθένα, 50 mL

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

r Αραιωτικό Δείγματος Μέρος 5150 50 mL
Περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα SA με βάση πρωτεΐνης με 
0,05% Proclin 300 

t TMB Υπόστρωμα Μέρος 5059 12 mL
Έτοιμο προς χρήση. Περι 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidene (TMB) και 
Hydrogen Peroxide (H2O2) 

y Σύζευγμα Μέρος 5151 12 mL
Περιέχει υπεροξειδάση χρένου συζευγμένο με αντι-C3 
πολυκλωνικά αντίσωμα 

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

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

• Χρονόμετρο (εύρος 60 λεπτών) 
• Πλάκα αραίωσης με 96 πηγαδάκια (VWR REF: 47743-

828) ή δοκιμαστικοί σωλήνες και στατώ για την 
αραίωση των δειγμάτων (προαιρετικό) 

• Καθαρές, μη χρησιμοποιούμενες πλάκες 
μικροανάλυσης για τη μέθοδο αντιγραφής πλάκας 
(προαιρετικό) 

• Δοχείο για αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης. 
• Φιάλη πλύσης ή άλλο επικυρωμένο σύστημα πλύσης 

ανοσοανάλυσης 
• Μικροπιπέτες και αποστειρωμένα ρύγχη πιπετών μιας 

χρήσης. 
• Δοχεία αντιδραστηρίων για την προσθήκη του 

συζεύγματος, του υποστρώματος και του διαλύματος 
παύσης στην πλάκα (να χρησιμοποιούνται καθαρά, μη 
χρησιμοποιημένα δοχεία για κάθε αντιδραστήριο) 

• Ρυθμιζόμενη πολυκάναλη πιπέτα (8 ή 12 καναλιών) ή 
επαναληπτικές μικροπιπέτες 

• Φωτόμετρο για ανάγνωση οπτικής πυκνότητας A450 
μεταξύ 0,0 και 3,0. 

• Απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
1. Για in vitro διαγνωστική χρήση. 
2. Να χειρίζεστε τα δείγματα ως ενδεχομένως βιο-

επικίνδυνα υλικά.  Ακολουθήστε τις Γενικές 
Προφυλάξεις, όταν χειρίζεστε περιεχόμενα αυτού του 
κιτ και δείγματα ασθενών. 

3. Να φοράτε ρούχα προστασίας, γάντια, και προστασία 
για τα μάτια/πρόσωπο όταν χειρίζεστε τα περιεχόμενα 
αυτού του κιτ. 

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

5. Φυλάξετε τα αντιδραστήρια ανάλυσης όπως ορίζεται. 
6. Μην χρησιμοποιείτε τις επικαλυμμένες ταινίες εάν ο 

σάκος έχει τρυπήσει. 
7. Το ProClin 300 χρησιμοποιείται ως συντηρητικό.  Η 

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

8. Το διάλυμα παύσης είναι διαβρωτικό και μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό.  Μην το καταπίνετε.  Αποφύγετε 
την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Σε 
αντίθεση περίπτωση, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή 
με νερό.  Εάν καταποθεί ειδοποιήστε ιατρό. 
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9. Για κάθε μονάδα δότη που χρησιμοποιείται στην 
προετοιμασία των Πρότυπων και Ρυθμιζόμενων 
διαλυμάτων δοκιμάστηκε μια μέθοδος εγκεκριμένη 
από τον FDA για την παρουσία αντισώματος του 
ανθρώπινου ανοσοελλειματικού ιού, (HIV 1 και 2) και 
του ιού της ηπατίτιδας C, καθώς και της ηπατίτιδας B 
επιφανειακού αντιγόνου και βρέθηκαν να είναι 
αρνητικά (δεν ήταν επανειλημμένα αντιδραστικά).  
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.”(24) Κέντρο Ελέγχου 
Ασθενειών/Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας. 

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

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

12. Η σωστή συλλογή και φύλαξη των προς εξέταση 
δειγμάτων είναι ουσιώδης για ακριβή αποτελέσματα 
(βλέπε ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ). 

13. Αποφύγετε μικροβιακή μόλυνση ή επιμόλυνση των 
δειγμάτων, ή των αντιδραστηρίων. 

14. Μετρήστε το κάθε δείγμα εις διπλούν. 
15. Μην χρησιμοποιείτε ένα πηγαδάκι μικροανάλυσης για 

περισσότερες από μία εξετάσεις. 
16. Η χρήση χρόνων επώασης και θερμοκρασιών 

διαφορετικών από εκείνες που υποδεικνύονται στην 
ενόητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ενδέχεται να δώσει 
εσφαλμένα αποτελέσματα. 

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

18. Μην αφήνετε τα πηγαδάκια να στεγνώσουν κατά τη 
διαδικασία ανάλυσης. 

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

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

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

22. Για το πλύσιμο της πλάκας πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή 
πλήρωσης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Βήμα 10).  Για 
καλύτερα αποτελέσματα, μη χρησιμοποιείτε 
πολυκάναλες πιπέτες για να πλύνετε την πλάκα 
μικροανάλυσης. 

23. Απαλλαγείτε από τα δοχεία και τα μη χρησιμοποιημένα 
περιεχόμενα τους σύμφωνα με τους Ομοσπονδιακούς, 
Κρατικούς και Τοπικούς κανονισμούς. 

ΦΥΛΑΞΗ 
Φυλάξετε το κλειστό κιτ στους 2-8°C. 

Φέρτε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου 
(18-25°C) πριν την χρήση. 

Επιστρέψτε όλες τις μη χρησιμοποιημένες ταινίες στους 
σάκους αποθήκευσης τους, σφραγίστε τους σάκους, και 
αποθηκεύεστε στους 2-8°C. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Θολερότητα ή αποχρωματισμός του αραιωμένου 
Διαλύματος Πλύσης, υποδηλώνει αποσύνθεση αυτού του 
αντιδραστηρίου.  Αν συμβεί αυτό, το διάλυμα πρέπει να 
απορριφθεί. 

Θολερότητα ή αποχρωματισμός του αραιωμένου 
Αραιωτικό Δείγματος, υποδηλώνει αποσύνθεση αυτού του 
αντιδραστηρίου.  Αν συμβεί αυτό, το διάλυμα πρέπει να 
απορριφθεί.  Το χρώμα του αραιωτικού του δείγματος 
μπορεί να κυμαίνεται από ροζ έως καφέ, το οποίο είναι 
φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη αποσύνθεσης ή 
αστάθειας. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  
Χειρισμός και απόρριψη όλων των δειγμάτων 
χρησιμοποιώντας Γενικές Προφυλάξεις. 

Όλες οι διαδικασίες χειρισμού των δειγμάτων πρέπει να 
διεξάγονται στους 2-8°C.  

Συλλογή δείγματος 
Η κατάλληλη συλλογή και αποθήκευση των δειγμάτων 
είναι απαραίτητη, γιατί ο Παράγοντας  C3a μπορεί να 
ενεργοποιηθεί σε δείγματα που δεν χειρίστηκαν σωστά.  
Για βέλτιστα αποτελέσματα πλάσματος, συνιστώνται 
σωλήνες συλλογής με K2 EDTA (Fisher REF: 22-040-161). 

Οι τιμές για τα φυσιολογικά δείγματα ορού θα είναι τυπικά 
πιο υψηλά από αυτά που έχουν ληφθεί από φυσιολογικά 
δειγματα πλάσματος με EDTA.  Τα επίπεδα του C3a σε 
πλάσμα με EDTA μπορεί να αντιπροσωπεύουν τις in vivo 
συγκεντρώσεις(25) με περισσότερη ακρίβεια. 

Τα δείγματα ορού, πλάσματος με EDTA άλας πρέπει να 
συλλέγονται άσηπτα χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες 
τεχνικές.(26)  Τα δείγματα πρέπει να εξεταστούν αμέσως ή 
να αποθηκευθούν σε πάγο μέχρι να αναλυθούν.  Παρόλ’ 
αυτά, αυτό το σύντομο διάστημα αποθήκευσης σε πάγο 
δεν πρέπει να ξεπεράσει τις δύο ώρες. 

Εάν το δείγμα δεν εξετασθεί μέσα σε δύο ώρες σύμφωνα 
με τις καθορισμένες παραπάνω τεχνικές, το δείγμα πρέπει 
να καταψυχθεί στους -70°C, ή χαμηλότερα. 

Σταθεροποιητικό Διάλυμα Δείγματος (Αρ. Κατ. A9576) 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση δειγμάτων 
ορού και πλάσματος.  Η σωστή χρήση του προιοντος 
αυτού, που διατίθεται μόνο από την Quidel, απαιτεί πρίν 
καταψυχθεί το δείγμα να αναμιχθεί με το διάλυμα σε 
αναλογία 1:1.  Επικοινωνήστε με την Τεχνική Βοήθεια της 
Quidel για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το 
Σταθεροποιητικό διάλυμα Δείγματος. 
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Απόψυξη Παγωμένων Δειγμάτων 
Για την ελαχιστοποίηση του χρόνου χειρισμού των 
δειγμάτων, ετοιμάστε μια πλάκα (ή σωλήνες) αραίωσης και 
προσθέστε τον ανάλογο όγκο αραιωτικού (όπως 
περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο Αραίωση 
δείγματος). 

Αποψύξτε τα κατεψυγμένα δείγματα με σύντομη απόψυξη 
στους 37°C.  Μεταφέρετε τα αποψυγμένα δείγματα 
αμέσως σε πάγο για να αποφύγετε την ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος πριν από την αραίωση.  Τα δείγματα δεν 
πρέπει να παραμένουν στον πάγο για περισσότερο 
από δύο ώρες.  Μην αφήνετε τα δείγματα σε 
θερμοκρασία 37°C, καθώς μπορεί να συμβεί η 
ενεργοποίηση συμπληρώματος.  Μην ξεπαγώστε τα 
δείγματα αργά στη θερμοκρασία δωματίου ή στον πάγου 
διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση του C3 
και να επηρεάσει τα αποτελέσματα.  Τα δείγματα πρέπει να 
αναλύονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά την 
απόψυξη.  Μπορείτε να πραγματοποιείτε έναν μόνο κύκλο 
κατάψυξης/απόψυξης χωρίς να επηρεάζονται τα δείγματα.  
Εάν 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. 

Αραίωση Δείγματος 
Προσοχή:  Χειριστείτε όλα τα δείγματα ως εν δυνάμει 
μολυσματικών.  Χρησιμοποιείτε Γενικές Προφυλάξεις.  
Μην χρησιμοποιείτε δείγματα αδρανοποιημένα με 
θέρμανση, μολυσμένα, ή ακατάλληλα φυλαγμένα. 

Σημείωση:  Βλέπε Απόψυξη Παγωμένων Δειγμάτων για 
σημαντικές πληροφορίες για κατάλληλες μεθόδους 
απόψυξης των παγωμένων δειγμάτων.  Ο σωστός 
χειρισμός των δειγμάτων είναι απαραίτητος για ακριβή 
αποτελέσματα. 

Σημείωση: Είναι ζωτικής σημασίας η συλλογή και η 
αραίωση του δείγματος να πραγματοποιείται σωστά για 
την αποφυγή της ενεργοποίησης του συμπληρώματος 
και την επακόλουθη παραγωγή C3a στα δείγματα. 

Τα δείγματα πρέπει να αραιωθούν ώστε οι A450 τιμές που 
παρατηρούνται να είναι παραπάνω από το LLOQ και να 
μην υπερβαίνουν τις A450 τιμές της ULOQ.  Δείγματα με A450 
τιμές εκτός αυτών των ορίων θα πρέπει να 
επαναεξετάζονται με καινούργια αραίωση. 

Καθορίστε τον αριθμό (N) των δειγμάτων για εξέταση.  
Επισημάνετε 2 ομάδες δοκιμαστικών σωλήνων με #1 έως 
#N και καταγράψτε ποιο δείγμα αντιστοιχεί σε κάθε 
σωλήνα. Εναλλακτικά, για τη δημιουργία των αραιώσεων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πλάκα αραίωσης με 96 
πηγαδάκια.Παρασκευάστε κατάλληλη αραίωση (βλ. την 
παρακάτω παράγραφο) για κάθε δείγμα χρησιμοποιώντας 
Αραιωτικό δείγματος. Σε κάθε αραίωση, να αναμιγνύετε 
απαλά ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός αφρού και 
φυσαλίδων.  Μη φυλάσετε ή επαναχρησιμοποιείτε τα 
αραιωμένα δείγματα. 

Μέθοδος αραίωσης 

Για βέλτιστα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε δύο 
αραιώσεις για την παρασκευή κάθε δείγματος. 

Πλάσματος 

Αραιώστε τα δείγματα πλάσματος σε αναλογία 1:200 με το 
παρεχόμενο Αραιωτικό δείγματος, όπως παρακάτω: 

Για κάθε αραίωση, μεταφέρετε με πιπέτα 90 μl Αραιωτικού 
δείγματος για την αραίωση 1 και 475 μl για την αραίωση 2 
σε ξεχωριστούς σωλήνες ή πλάκες αραίωσης.  

1. Παρασκευάστε την αραίωση 1 προσθέτοντας 10 μl 
του εξεταζόμενου δείγματος, σε 90 μl Αραιωτικού 
δείγματος (τον σωλήνα ή την πλάκα αραίωσης 1 του 
πλάσματος). Αναμίξτε απαλά.  

2. Παρασκευάστε την αραίωση 2 προσθέτοντας 25 μl 
της αραίωσης 1 σε 475 μl Αραιωτικού δείγματος (τον 
σωλήνα ή την πλάκα αραίωσης 2 του πλάσματος). 
Αναμίξτε απαλά. 

Ορού 

Αραιώστε τα δείγματα ορού σε αναλογία 1:5000 με το 
παρεχόμενο Αραιωτικό δείγματος, όπως παρακάτω: 

Για κάθε εξεταζόμενο δείγμα, μεταφέρετε με πιπέτα 490 μl 
Αραιωτικού δείγματος για την αραίωση 1 και 495 μl για την 
αραίωση 2 σε ξεχωριστούς σωλήνες ή πλάκες αραίωσης.  

1. Παρασκευάστε την αραίωση 1 προσθέτοντας 10 μl 
του εξεταζόμενου δείγματος σε 490 μl Αραιωτικού 
δείγματος (τον σωλήνα ή την πλάκα αραίωσης 1 του 
ορού). Αναμίξτε απαλά.  

2. Παρασκευάστε την αραίωση 2 προσθέτοντας 5 μl της 
αραίωσης 1 σε 495 μl Αραιωτικού δείγματος (τον 
σωλήνα ή την πλάκα αραίωσης 2 του ορού). Αναμίξτε 
απαλά. 

Προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων στα 
πηγαδάκια μικροανάλυσης. 
Η προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων στα πηγαδάκια 
μικροανάλυσης πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 
15 λεπτά από την προσθήκη του πρώτου δείγματος.  
Οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη των αραιωμένων 
δειγμάτων, Προτύπων και Μαρτύρων στα πηγαδάκια. 
(βλέπε βήμα 6 για ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ).  Για κύκλους 
ανάλυσης  οπού εξετάζονται μόνο λίγα δείγματα, τα 
αραιωμένα διαλύματα και τα άλλα αντιδραστήρια 
μπορούν να προστεθούν κατευθείαν στο αντίστοιχο  
πηγαδάκι με μια μικροπιπέττα (100 μL/πηγαδάκι).  Για 
μικρούς ή μεγάλους κύκλους, αλλά ειδικότερα για 
μεγάλους κύκλους, συνιστούμε την χρήση πολύ-κάναλης 
πιπέττας για προσθήκη δειγμάτων με τον ακόλουθο 
τρόπο. 
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Για να τοποθετήσετε τα Πρότυπα, τους Μάρτυρες και τα 
αραιωμένα διαλύματα στα πηγαδάκια μικροανάλυσης όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 
διαδικασία ”αντιγραφής πλακών”.  Αντί για τη μεμονωμένη 
προσθήκη 100 μL κάθε Προτύπου, Μάρτυρα ή 
αραιωμένου διαλύματος σε πηγαδάκια καλυμμένα με 
αντίσωμα,  μπορεί να προστεθεί 120-130 μL κάθε 
διαλύματος σε μεμονωμένα πηγαδάκια σε πλάκα τυφλού 
(δεν παρέχεται) που αντιστοιχεί στο τελικό επιθυμητό 
υπόδειγμα EIA.  Αφού όλα τα δείγματα προς εξέταση 
έχουν προστεθεί στα πηγαδάκια μικροανάλυσης στην 
πλάκα τυφλού, μεταφέρετε γρήγορα 100 μL από κάθε 
πηγαδάκι τυφλού στα πηγαδάκια καλυμμένα με το 
αντίσωμα χρησιμοποιώντας μια πολύ-κάναλη 
μικροπιπέττα.  Για να αποφύγετε την πιθανότητα 
επιμόλυνσης, τα άκρα της πιπέττας πρέπει να αλλάζουν 
κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στη σύνθεση των 
δειγμάτων προς μεταφορά. 

Η διαδικασία “αντιγραφής πλακών” μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για την διευκόλυνση της προσθήκης 
των αντιδραστηρίων του Υποστρώματος,  του 
Συζεύγματος και του Διαλύματος. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Φέρτε όλα τα αντιδραστήρια και τα υλικά για ανάλυση 
στους 18-25°C πριν την χρήση. 

Αφού επιλέξετε τα αντιδραστήρια και υλικά που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση, επιστρέψτε αμέσως 
τα μη χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια στις κατάλληλες 
θερμοκρασίες φύλαξης τους (δείτε ΦΥΛΑΞΗ). 

Τα Πρότυπα Διαλύματα και οι Μάρτυρες 
Τα Πρότυπα διαλύματα και οι Μάρτυρες δεν χρειάζονται 
αραίωση ή προετοιμασία πριν από την χρήση. 

Διάλυμα Πλύσης 
Αναμείξτε το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης 
αναστρέφοντας το μπουκάλι μερικές φορές.  Εάν το 20X 
Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης έχει φυλαχτεί στους 
2-8°C, μπορεί να έχουν δημιουργηθεί κρύσταλλοι.  Για 
να διαλυθούν οι κρύσταλλοι, ζεστάνετε το μπουκάλι 
σε μπανάκι νερού στους 37-50°C μέχρι να διαλυθούν 
οι κρύσταλλοι, και στην συνέχεια ανακατέψτε καλά.  
Παρασκευάστε το Διάλυμα πλύσης αραιώνοντας όλο 
το περιεχόμενο ενός από τα μπουκάλια του 20X 
Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης μεχρι το ένα λίτρο 
με αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό.  Αναμίξτε καλά.  
Το Διάλυμα Πλύσης είναι σταθερό επί 30 μέρες όταν 
αποθηκεύεται σε καθαρό δοχείο στους 2-8°C. Αν 
παρουσιαστεί αλλοίωση του χρώματος ή θολότητα, 
απορρίψτε το αντιδραστήριο. 

Λωρίδες Μικροανάλυσης 
Προσδιορίστε τον αριθμό των ταινιών που απαιτούνται 
για την ανάλυση.  Συνιστάται το τυφλό, οι Μάρτυρες και 
τα Πρότυπα να εξεταστούν εις διπλούν.  Επιστρέψτε τα 
μην χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια στους σάκους 
αποθήκευσης, σφραγίστε τους σάκους, και αποθηκεύεστε 
στους 2-8°C.  Ασφαλίστε τις ταινίες που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση στην βάση της πλάκας. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Πριν ξεκινήσετε την ανάλυση διαβάστε ολόκληρο 
το ένθετο του προϊόντος. 

Βλέπε ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. 

1. Καταγράψτε τις θέσεις των πηγαδιών που αντιστοιχούν 
στα τυφλά πηγαδάκια, σε όλα τα προς εξέταση 
δείγματα, Πρότυπα, και Ρυθμιστικά διαλύματα καθώς 
και τον υποδεικνυόμενο αριθμό παρτίδας από τις 
ετικέτες των φιαλιδίων.  Σημειώστε μια γωνία της 
πλάκας μικροανάλυσης για προσανατολισμό.  

2. Επισημάνετε την πλάκα/σωλήνες αραίωσης ώστε να 
αντιστοιχούν σε όλα τα εξεταζόμενα δείγματα. 

3. Προσθέστε Αραιωτικό δείγματος στην πλάκα/σωλήνες 
αραίωσης.  (Βλέπε Αραίωση Δείγματος) 

4. Αποψύξτε τα εξεταζόμενα δείγματα και αραιώστε 
αμέσως. 

5. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πηγαδάκια ως τυφλά.  
Προσθέστε 100 μL Αραιωτικού διαλύματος στα 
πηγαδάκια που θα χρησιμοποιηθούν για να 
μηδενίσουν το φωτόμετρο. 

6. Προσθέστε 100 μL του κάθε C3a Plus Πρότυπου (A, B, 
C, D, E) σε διπλά πηγαδάκια.  Σημείωση:  Τα Πρότυπα 
είναι έτοιμα προς χρήση και δεν χρειάζονται 
αραίωση. 

7. Προσθέστε 100 μL του C3a Plus Μάρτυρα Χαμηλής 
Συγκέντρωσης και  του C3a Μάρτυρα Υψηλής 
Συγκέντρωσης σε διπλά πηγαδάκια. Σημείωση:  Οι 
μάρτυρες είναι έτοιμοι προς χρήση και δεν 
χρειάζονται αραίωση. 

8. Προσθέστε 100 μL αραιωμένου δείγματος στα 
προσδιορισμένα πηγαδάκια.  (Βλέπε Αραίωση 
Δείγματος). 

9. Επωάστε στους 18-25°C για 60 ± 10 λεπτά. 
10. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης ως εξής: 

a. Μετά την επώαση στο βήμα 9 (ή στο βήμα 12 
παρακάτω) αφαιρέστε το υγρό από τα κάθε 
πηγαδάκι. 

b. Προσθέστε περίπου 300 μL Διάλυμα πλύσης στο 
κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια φιάλη πλύσης 
ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης πλακών. 

c. Αφαιρέστε το υγρό από τα πηγαδάκια. 
d. Επαναλάβετε τα βήματα b-c τρία ακόμη φορές. 
e. Μετά τον τέταρτα κύκλο πλύσης, αντιστρέψτε την 

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

11. Χρησιμοποιώντας πολυκάναλη πιπέττα ή πιπέττα 
επανάληψης, προσθέστε 100 μL of C3a Συζεύγματος σε 
κάθε εκπλυμένο δοκιμαστικό πηγαδάκι, 
συμπεριλαμβανομένων και των τυφλών  

12. Επωάστε τα πηγαδάκια στους 18-25°C για 
60 ± 10 λεπτά.  

13. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης μετά την 
επώαση διάρκειας 60-λεπτών (βήμα 12), όπως 
περιγράφεται στην ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, 
βήμα 10. 
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14. Αμέσως μετά την διαδικασία έκπλυσης, προσθέστε 
100 μL από το Διάλυμα Υποστρώματος σε κάθε 
πηγαδάκι, συμπεριλαμβανομένων και των τυφλών. 

15. Επωάστε τα πηγαδάκια στους 18-25°C για 
15 (± 1) λεπτά. 

16. 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.   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ιδανικά αποτελέσματα μπορούν να 
ληφθούν χρησιμοποιωντας την αυτόματη λειτουργία 
μίξης του φωτομέτρου (auto-mix) πριν την μέτρηση 
της πλάκας. 

17. Ορίστε την ένδειξη απορρόφησης στα 450 nm 
(A450 value) για κάθε δοκιμαστικό πηγαδάκι εντός 
60 λεπτών μετά από την προσθήκη Διαλύματος 
Παύσης (βήμα 16), πραγματοποιώντας διόρθωση 
τυφλού σύμφωνα με το φασματοφωτομετρικό 
σύστημα που χρησιμοποιείται. 

18. Υπολογίστε τις απορροφήσεις των δειγμάτων και των 
Μαρτύρων από την πρότυπη καμπύλη. 

19. Απορρίψτε τα εναπομείναντα αραιωμένα διαλύματα, 
το υπόστρωμα, και τις χρησιμοποιημένες ταινίες 
μικροανάλυσης (βλέπε  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ). 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Η σωστή εργαστηριακή πρακτική συνιστά την χρήση 
μαρτύρων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα 
της διαδικασίας.  Το κάθε κιτ C3a Plus περιέχει Μάρτυρες 
Χαμηλής και Υψηλής Συγκέντρωσης που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό.  Τα όρια των 
μαρτύρων παρέχονται.  Οι τιμές των μαρτύρων έχουν 
σκοπό να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων της καμπύλης και των δειγμάτων.  Κάθε 
εργαστήριο θα πρέπει να εφαρμόσει τις δικές του 
παραμέτρους για τα αποδεκτά όρια της εξέτασης.  Εάν 
οι τιμές των μαρτύρων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μέσα στα αποδεκτά 
όρια του εργαστηρίου σας, τα αποτελέσματα της εξέτασης 
ενδέχεται να είναι μη έγκυρα, και τα δείγματα πρέπει να 
επαναληφθούν.  Επίσης, το εσώκλειστο προυποθέτει ότι 
η πρότυπη καμπύλη που δημιουργείται με τα Πρότυπα 
του κιτ ανταποκρίνεται στις αυστηρές απαιτήσεις 
τεκμηρίωσης.  Εάν η εξέταση δεν πληροί αυτές τις 
απαιτήσεις, επαναλάβετε την διαδικασία ή επικοινωνήστε 
με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel. 

Το Πιστοποιητικό Ανάλυσης που περιέχεται σε αυτήν τη 
συσκευασία είναι ειδικό για την παρτίδα (lot specific) και 
χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει ότι τα αποτελέσματα 
που έχετε στο εργαστήριό σας είναι παρόμοια με αυτά που 
είχε η Quidel Corporation. Οι τιμές οπτικής πυκνότητας 
που παρέχονται ενδείκνυνται μόνο ως οδηγός. Τα 
αποτελέσματα που έχετε στο εργαστήριό σας μπορεί να 
διαφέρουν. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Υπολογισμός των αποτελεσμάτων 
Χρήση πρότυπης καμπύλης:  Η πρότυπη καμπύλη για την 
C3a Plus EIA δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις τιμές A450 
από τις οποίες έχει αφαιρεθεί το τυφλό για κάθε πρότυπο 
(στον άξονα y) και την αντίστοιχη συγκέντρωση για κάθε 
πρότυπο (στον άξονα x). Η δημιουργούμενη πρότυπη 
καμπύλη πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις 
επικύρωσης.  Ένα παράδειγμα μιας τυπικής πρότυπης 
καμπύλης φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Εικόνα 1:  Αντιπροσωπευτική Πρότυπη Καμπύλη 

 
Υπολογισμός της ακριβούς Συγκέντρωσης C3a σε 
Δείγματα εξέτασης 

Η καθορισμένη συγκέντρωση των φιαλιδίων των 
Πρότυπων και των Μαρτύρων είναι σε απόλυτες μονάδες 
C3a.  Η συγκέντρωση του C3a σε ένα δείγμα 
προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας την καθορισμένη 
συγκέντρωση με τον κατάλληλο συντελεστή αραίωσης 
του δείγματος.  Για παράδειγμα, εάν το δείγμα πλάσματος 
με EDTA αραιωθεί 1:200 για την εξέταση, και η της 
λογιστικής καμπύλης 4 παραμέτρων τα  παράγει 
συγκέντρωση 0.5 ng C3a/mL, τότε η συγκέντρωση 
του C3a στο δείγμα θα είναι 100 ng C3a/mL (ή 200 x 0.5). 

Για να λάβουμε ακριβείς προσδιορισμούς C3a 
συγκέντρωσης για τα δείγματα που παράγουν A450 τιμές 
μεγαλύτερες από αυτές του το ULOQ ή δίνουν τιμές 
μικρότερες από το LLOQ, τα δείγματα θα πρέπει να 
επανεξετάζονται σε διαφορετική αραίωση έτσι ώστε οι 
καινούργιες τιμές του A450 να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα 
όρια.  Σε όλες τις διαδικασίες επανάληψης τόσο τα 
Πρότυπα Διαλύματα όσο και οι Μάρτυρες θα πρέπει να 
επανεξετάζονται. 

Επαλήθευση 
Καθορίστε το ασυμπτωτικό άνω όριο (D) και το 
συντελεστή συσχέτισης της παραγόμενης προσαρμογής 
λογιστικής καμπύλης 4 παραμέτρων για τα Πρότυπα C3a 
A, B, C, D και E..  Οι τιμές πρέπει να βρίσκονται εντός των 
ακολούθων ορίων για να γίνει αποδεκτή η ανάλυση: 

Συντελεστής συσχέτισης (r2): > 0,98 
Upper asymptote (D): ≥ 1,49 

Αναφερθείτε στις ετικέτες των φιαλιδίων για τα μέσα 
αποδεκτά όρια των τιμών της C3a συγκέντρωσης για τα 
Ρυθμιστικά Διαλύματα Χαμηλή και Υψηλή. 

A
45

0
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Συγκέντρωση C3a (ng/mL)
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Το Ενζυμικός Προσδιορισμός MicroVue C3a Plus έχει 
χρησιμοποιηθεί για την εξέταση δειγμάτων που 
συνελέγησαν ως ορός ή πλάσμα σε EDTA.  Άλλα 
αντιθρομβωτικά δεν έχουν εξεταστεί. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Δείγματα πλάσματος EDTA και ορού από είκοσι (20) 
φαινομενικά φυσιολογικά, υγιή άτομα εξετάστηκαν με το 
κιτ ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού MicroVue C3a Plus.  
Τα αποτελέσματα δίνονται παρακάτω. 

 n Μέσος όρος (ng/mL) Όρια (ng/mL)
EDTA Πλάσμα  20 129,6 33,8 – 268,1 
Ορός 20 240,4 71,0 – 589,2 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι συγκεντρώσεις του C3a που έχουν καθοριστεί για 
δείγματα πλάσματος ή ορού ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ 
εργαστηρίων, συνεπώς, συνιστάται το κάθε εργαστήριο να 
προσδιορίσει τα δικά του όρια.  Οι παραπάνω συγκεντρώσεις που 
παρέχονται πρέπει να ληφθούν σαν κατευθυντήριες γραμμές μόνο.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 
Όρια 
LOD: Το όριο ανίχνευσης (LOD) για την αντίδραση C3a 
Plus είναι 0,012 ng/mL, και υπολογίζεται από το ανώτατο 
3SD όριο σε μελέτη μηδενικού σταθερού. 

LLOQ: Το κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης (LLOQ) για την 
αντίδραστη C3a Plus είναι 0,023 ng/mL, η χαμηλότερη 
συγκέντρωση στην πρότυπη καμπύλη που πληροί τα 
εσωτερικά κριτήρια για την ακρίβεια και την πιστότητα. 

ULOQ: Το ανώτερο όριο ποσοτικοποίησης (ULOQ) για την 
ανάλυση του C3a Plus είναι 2,531 ng/mL, η υψηλότερη 
συγκέντρωση στην πρότυπη καμπύλη που πληρούσε τα 
εσωτερικά κριτήρια για την ακρίβεια και την πιστότητα. 
Αραιωμένα δείγματα με συγκέντρωση πάνω από αυτό το 
όριο, πρέπει να επανεξετάζονται με μεγαλύτερη αραίωση. 

Ουσίες που επιδρούν στην ανάλυση 
Οι παρακάτω ουσίες δοκιμάστηκαν στην αντίδραση C3a 
και βρέθηκε ότι δεν αλληλεπιδρούν με την αντίδραση: 

Ουσία Συγκέντρωση 
Λευκωματίνη 6000 mg/dL 
γ-Σφαιρίνη 6000 mg/dL 
Χολερυθρίνη 20 mg/dL 
Αιμοσφαιρίνη 200 mg/dL 
Τριγλυκερίδια 3000 mg/dL 
Na + Ηπαρίνη 3 U/mL 
Γλυκόζη 1000 mg/dL 
Χοληστερίνη 500 mg/dL 
EDTA 10 mM 
C3 Πρωτεΐνη 5 μg/mL 
C5 Πρωτεΐνη 5 μg/mL 
C5a 5 μg/mL 

Ακρίβεια 
Ακρίβεια εντός κύκλων και μεταξύ κύκλων 
προσδιορίστηκε από την αντίδραστη 20 επαναλήψεων 
των 2 δειγμάτων πλάσματος και 2 δειγμάτων ορού σε 10 
διαφορετικούς κύκλους.   

Δείγμα C3a
(ng/mL)

Εντός κύκλων1 
C.V. (%) 

Μεταξύ κύκλων2

C.V. (%)

EDTA Πλάσμα 
55,80 4,7 14,7 

119,5 5,0 19,6 

Ορός 
533,3 5,3 8,3 

2308 4,5 5,9 
1n = 20 αντίγραφα 2n = 10 κύκλοι 

Γραμμικότητα 
Η γραμμικότητα επιτεύχθηκε με τη συνεχή αραίωση 
δειγμάτων και τη σύγκριση των παρατηρούμενων τιμών 
με τις αναμενόμενες. 

Δείγμα Συντελεστής 
αραίωσης 

Παρατηρούμενα
C3a (ng/mL) 

Ανάκτηση 
(%)

EDTA Πλάσμα 175 67,88 105,5 
 200 64,36 100,0 
 225 63,67 98,9 
 250 62,99 97,9 
 275 65,13 101,2 
 300 65,54 101,8 
Ορός 1250 2097 96,5 
 2500 2128 97,9 
 5000 2173 100,0 
 10000 2160 99,4 
 20000 2196 101,1 
 40000 2423 111,5 

Ανάκτηση Ακίδα 
Η ανάκτηση ακίδα πραγματοποιήθηκε με τον εμβολιασμό 
των δειγμάτων με γνωστή ποσότητα καθαρού C3a και τη 
σύγκριση των παρατηρούμενων τιμών με τις 
αναμενόμενες. 

Δείγμα C3a 
(ng/mL)

Ακίδα 
(ng/mL) 

Αποτέλεσμα 
(ng/mL)

Ανάκτηση
(%)

Ορός 1 1021  2788 99,7 
Ορός 2 615,1 1775 2343 98,0 
Ορός 3 2080  3677 95,4 
Πλάσμα 1 53,4  230,5 99,7 
Πλάσμα 2 87,4 177,8 240,7 90,8 
Πλάσμα 3 118,3  278,8 94,1 
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ΒΟΗΘΕΙΑ 
Για υπηρεσίες εκτός ΗΠΑ, επικοινωνήστε με τον τοπικό 
διανομέα.  Πρόσθετες πληροφορίες για την Quidel και τα 
προιόντα μας και τους αντιπροσώπους μας μπορούν να 
βρεθούν στον ιστοχώρο μας  www.quidel.com. 
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