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C4a 
Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του 

συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα 

 

 

iu   ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Το κιτ ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού MicroVue C4a 
μετρά την ποσότητα του κλάσματος C4a του 
συμπληρώματος, ενός κλάσματος ενεργοποίησης της 
πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4, σε πλάσμα ή ορό 
ανθρώπου ή άλλων πρωτευόντων. Η μέτρηση του C4a σε 
πλάσμα ή ορό ανθρώπου προσφέρει μια ένδειξη για τη 
συμμετοχή της κλασικής ή της λεκτινικής οδού του 
συμπληρώματος.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ 
Η μέθοδος ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού MicroVue C4a 
είναι μια μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού άμεσης 
σύλληψης, 96 βοθρίων, για τη μέτρηση του C4a σε ορό, 
πλάσμα και άλλα βιολογικά ή πειραματικά δείγματα 
ανθρώπου ή άλλων πρωτευόντων. Υπό κανονικές 
συνθήκες, η ενεργοποίηση της κλασικής οδού ή της 

λεκτινικής οδού του συμπληρώματος οδηγεί σε διάσπαση 
της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 από την πρωτεάση 
C1s προς τα κλάσματα C4a και C4b. Το C4a διασπάται 
γρήγορα προς μια σταθερότερη και λιγότερο δραστική 
μορφή, το C4a-des Arg, από το ενδογενές ένζυμο 
καρβοξυπεπτιδάση Ν του ορού. Συνεπώς, ο ποσοτικός 
προσδιορισμός του C4a-des Arg θα επιτρέψει την 
αξιόπιστη μέτρηση της ενεργοποίησης της κλασικής οδού 
ή της λεκτινικής οδού του συμπληρώματος στα υπό 
ανάλυση δείγματα.1-4   
Η μέθοδος MicroVue C4a είναι μια ταχεία, ποσοτική 
διαδικασία υψηλής ειδικότητας για τη μέτρηση των 
επιπέδων του C4a, σχεδιασμένη για τη μελέτη του ρόλου ή 
της κατάστασης ενεργοποίησης των οδών του 
συμπληρώματος σε διάφορες ερευνητικές εφαρμογές, 
καθώς και για την παρακολούθηση της παραγωγής του 
C4a in vivo ή in vitro. Το C4a είναι ασθενέστερη 
αναφυλατοξίνη σε σύγκριση με τα C3a και C5a, αλλά παίζει 
έναν ρόλο στη μεταβολή της αγγειακής διαπερατότητας, 
την επαγωγή σύσπασης των λείων μυών και την έκλυση 
ισταμίνης από τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα. 
Πιστεύεται ότι το C4a παίζει ρόλο σε πολλές αυτοάνοσες 
ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο ΣΕΛ και η 
οξεία σπειραματονεφρίτιδα.5-15  Πρόσφατα προτάθηκε ως 
δείκτης για την οξεία και τη χρόνια νόσο Lyme.16-17 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η μέθοδος ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού MicroVue C4a 
για τον ποσοτικό προσδιορισμό του C4a σε ανθρώπινο 
πλάσμα ή ορό είναι μια διαδικασία τριών βημάτων που 
χρησιμοποιεί (1) ένα πλακίδιο μικροαναλύσεων 
επικαλυμμένο με ένα μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού 
που δεσμεύεται ειδικά στο ανθρώπινο C4a, (2) ένα 
μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του ανθρώπινου C4a 
συζευγμένο με HRP και (3) ένα χρωμογόνο υπόστρωμα. 
Στο βήμα 1, πρότυπα, μάρτυρες και αναλυόμενα δείγματα 
προστίθενται σε βοθρία μικροανάλυσης επικαλυμμένα με 
ένα ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα anti-C4a. Το C4a (αλλά 
όχι η C4 ή άλλα προϊόντα ενεργοποίησης του 
συμπληρώματος) που υπάρχει στα δείγματα θα δεσμευτεί 
στο καθηλωμένο μονοκλωνικό αντίσωμα anti-C4a. Μετά 
την επώαση, το μη δεσμευμένο υλικό απομακρύνεται με 
έναν κύκλο πλύσης. 
Στο βήμα 2, μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του ανθρώπινου 
C4a συζευγμένο με υπεροξειδάση χρένου (HRP) 
προστίθεται σε κάθε βοθρίο ανάλυσης. Το συζευγμένο με 
ένζυμο αντίσωμα κατά του ανθρώπινου C4a δεσμεύεται 
στο C4a που έχει συλληφθεί στα βοθρία μικροανάλυσης. 
Μετά την επώαση, η μη δεσμευμένη περίσσεια 
συζευγμένου μορίου απομακρύνεται με έναν κύκλο 
πλύσης. 
Στο βήμα 3, ένα χρωμογόνο υπόστρωμα ενζύμου 
προστίθεται σε κάθε βοθρίο μικροανάλυσης. Το 
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δεσμευμένο συζευγμένο μόριο HRP αντιδρά με το 
υπόστρωμα και παράγει μπλε χρώμα. Μετά την επώαση η 
ενζυμική αντίδραση διακόπτεται χημικά, το χρώμα 
μετατρέπεται σε κίτρινο και η έντασή του μετριέται 
φασματοφωτομετρικά στα 450 nm. Η ένταση του 
χρώματος του μίγματος αντίδρασης είναι ανάλογη της 
συγκέντρωσης του C4a που υπάρχει στα αναλυόμενα 
δείγματα, τα πρότυπα και τους μάρτυρες. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

96 αναλύσεις για το κλάσμα C4a της πρωτεΐνης του 
συμπληρώματος C4 
Το κιτ ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού MicroVue C4a 
περιέχει τα εξής: 

A 
| 
E 

Πρότυπα  Είδη 5204 – 5208      1,5 mL έκαστο
Έτοιμα για χρήση. Κάθε διάλυμα περιέχει καθαρή φυσική 
ανθρώπινη πρωτεΐνη C4a με καθορισμένη συγκέντρωση 
(ng/mL), σταθεροποιητές πρωτεΐνης 

TL Μάρτυρας χαμηλής συγκέντρωσης  
 Είδος 5209 1,5 mL 

Έτοιμος για χρήση. Περιέχει καθαρή φυσική ανθρώπινη 
πρωτεΐνη C4a με καθορισμένη συγκέντρωση (ng/mL), 
σταθεροποιητές πρωτεΐνης 

TH Μάρτυρας υψηλής συγκέντρωσης  
 Είδος 5210 1,5 mL 

Έτοιμος για χρήση. Περιέχει καθαρή φυσική ανθρώπινη 
πρωτεΐνη C4a με καθορισμένη συγκέντρωση (ng/mL), 
σταθεροποιητές πρωτεΐνης 

TΠλακίδιο μικροανάλυσης  Είδος 5198 12 x 8 βοθρία
Λωρίδες των οκτώ βοθρίων επικαλυμμένων με μονοκλωνικό 
αντίσωμα ποντικού ειδικό για το ανθρώπινο C4a, σε 
επανασφραγιζόμενη θήκη από αδρανές φύλλο 

TΔιάλυμα διακοπής ) Είδος A9947 12 mL
Περιέχει υδροχλωρικό οξύ 1 N (4%) 

TΣυμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης 20X  
Είδος A9957 2 έκαστο, 50 mL 

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

TΑραιωτικό δειγμάτων συμπληρώματος  
Είδος A3670 50 mL 

Περιέχει PBS, 0,05% Tween-20, 2,5% σταθεροποιητές 
πρωτεΐνης, 0,035% ProClin 300 

TΥπόστρωμα TMB  Είδος 5059 12 mL
Έτοιμο για χρήση. Περιέχει 3,3’,5,5’-τετραμεθυλοβενζιδίνη 
(TMB) και υπεροξείδιο του υδρογόνου (HR2ROR2R) 

TΣυζευγμένο μόριο  Είδος 5211 12 mL
Περιέχει μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του ανθρώπινου C4a 
συζευγμένο με υπεροξειδάση χρένου (HRP), εναιωρημένο σε 
ρυθμιστικό διάλυμα σταθεροποίησης της HRP με 
συντηρητικό 

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

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
 Χρονόμετρο (κλίμακας 60 λεπτών) 
 Καθαρά και αχρησιμοποίητα πλακίδια 

μικροανάλυσης, πλακίδιο αραίωσης των 96 βοθρίων 
ή/και δοκιμαστικοί σωλήνες και φορείς 

 Δοχείο για αραίωση του ρυθμιστικού διαλύματος 
πλύσης 

 Φιάλη πλύσης ή άλλο επικυρωμένο σύστημα πλύσης 
ανοσοπροσδιορισμών 

 Μικροπιπέτες και στείρα, αναλώσιμα ρύγχη πιπέτας 
 Ρυθμιζόμενη πολυκάναλη πιπέτα (8 ή 12 καναλιών) ή 

επαναληπτικές μικροπιπέτες  
 Καθαρές πιπέτες 1 mL, 5 mL και 10 mL 
 Δεξαμενές αντιδραστηρίων για την προσθήκη των 

διαλυμάτων συζευγμένου μορίου, υποστρώματος και 
διακοπής στο πλακίδιο (χρησιμοποιήστε καθαρές 
αχρησιμοποίητες δεξαμενές για κάθε αντιδραστήριο) 

 Φωτόμετρο πλακιδίων με δυνατότητα μέτρησης A450 
μεταξύ 0,0 και 3,0 

 Απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
1. Αποκλειστικά για ερευνητική χρήση. Δεν προορίζεται 

για χρήση σε διαγνωστικές διαδικασίες. 
2. Να χειρίζεστε τα δείγματα ως δυνητικά βιολογικώς 

επικίνδυνο υλικό. Εφαρμόζετε τις γενικές προφυλάξεις 
όταν χειρίζεστε τα υλικά του κιτ αυτού και 
οποιοδήποτε δείγμα ασθενούς. 

3. Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια 
και προστασία για τα μάτια/το πρόσωπο όταν 
χειρίζεστε τα υλικά του κιτ αυτού. 

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

5. Φυλάξτε τα αντιδραστήρια ανάλυσης όπως 
ενδείκνυται. 

6. Μη χρησιμοποιήσετε τις επικαλυμμένες λωρίδες εάν η 
θήκη τους έχει διατρηθεί. 

7. Στο κιτ αυτό χρησιμοποιείται ProClin 300 ως 
συντηρητικό. Η τυχαία επαφή ή η κατάποση 
ρυθμιστικών διαλυμάτων ή αντιδραστηρίων που 
περιέχουν ProClin μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του 
δέρματος, των οφθαλμών ή του στόματος. Εφαρμόστε 
ορθή εργαστηριακή πρακτική για να περιορίσετε την 
έκθεση. Εάν εκδηλώσετε συμπτώματα, αναζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 

8. Το διάλυμα διακοπής θεωρείται διαβρωτικό και μπορεί 
να προκαλέσει ερεθισμό. Μην το καταπιείτε. 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα 
ρούχα. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως την 
περιοχή με νερό. Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε 
ιατρό. 
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9. Κάθε μονάδα αίματος που χρησιμοποιήθηκε στην 
παραγωγή των προτύπων και μαρτύρων του 
προϊόντος αυτού δοκιμάστηκε με μια μέθοδο 
εγκεκριμένη από την FDA ως προς την παρουσία 
αντισώματος κατά του ιού ανοσοανεπάρκειας του 
ανθρώπου (HIV1 και HIV2) και κατά του ιού ηπατίτιδας 
C, καθώς και για το επιφανειακό αντιγόνο του ιού 
ηπατίτιδας Β. Δεδομένου ότι καμία μέθοδος ανάλυσης 
δεν αποκλείει με απόλυτη βεβαιότητα την παρουσία 
λοιμωδών παραγόντων, ο χειρισμός των 
αντιδραστηρίων αυτών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με τους κανόνες βιολογικής ασφάλειας επιπέδου 2 
(Biosafety Level 2), όπως συνιστάται για τα δυνητικά 
λοιμογόνα δείγματα ανθρώπινου ορού ή αίματος στο 
εγχειρίδιο “Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories” των Κέντρων Ελέγχου Νόσων/Εθνικών 
Ινστιτούτων Υγείας των Η.Π.Α.18 

10. Συνιστάται η χρήση πολυκάναλων ή επαναληπτικών 
πιπετών για να διασφαλιστεί η έγκαιρη μεταφορά των 
αντιδραστηρίων. 

11. Για την ορθή μέτρηση των δειγμάτων, προσθέστε την 
ακριβή ποσότητα δειγμάτων και προτύπων. 
Μεταφέρετε με προσοχή, χρησιμοποιώντας μόνο 
βαθμονομημένο εξοπλισμό. 

12. Η σωστή συλλογή και φύλαξη των δειγμάτων προς 
ανάλυση είναι απαραίτητες για τη λήψη ορθών 
αποτελεσμάτων (βλ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ). 

13. Αποφύγετε τη μικροβιακή μόλυνση ή τη 
διασταυρούμενη μόλυνση των δειγμάτων και των 
αντιδραστηρίων. 

14. Εξετάστε κάθε δείγμα εις διπλούν. 
15. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα μεμονωμένο βοθρίο 

μικροανάλυσης για περισσότερες από μία αναλύσεις. 
16. Η χρήση χρόνων και θερμοκρασιών επώασης 

διαφορετικών από αυτά που αναφέρονται στην 
ενότητα Διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε 
λανθασμένα αποτελέσματα. 

17. Το υπόστρωμα ΤΜΒ πρέπει να προστατεύεται από το 
φως και την επαφή με μέταλλα ή καουτσούκ κατά την 
αποθήκευση και την επώαση. Αποφύγετε την επαφή με 
τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Σε περίπτωση 
επαφής, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με νερό. 

18. Μην αφήσετε τα βοθρία μικροανάλυσης να 
στεγνώσουν αφού ξεκινήσει η ανάλυση. 

19. Όταν αφαιρείτε υγρό από τα βοθρία μικροανάλυσης, 
μην αποξύσετε και μην αγγίξετε τον πυθμένα των 
βοθρίων. 

20. Τα δείγματα που έχουν αδρανοποιηθεί θερμικά, είναι 
υπερλιπιδαιμικά ή έχουν μολυνθεί ίσως δώσουν 
λανθασμένα αποτελέσματα. 

21. Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός αερολύματος κατά 
την πλύση, χρησιμοποιήστε μια συσκευή για να 
αναρροφήσετε το υγρό πλύσης σε φιάλη που περιέχει 
λευκαντικό οικιακής χρήσης. 

22. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα φιαλίδιο πλύσης ή 
μια αυτοματοποιημένη συσκευή πλήρωσης για την 
πλύση του πλακιδίου (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, βήμα 6). 
Για καλύτερα αποτελέσματα, μην χρησιμοποιείτε 
πολυκάναλη πιπέτα για να πλύνετε το πλακίδιο 
μικροανάλυσης. 

23. Απορρίψτε τα δοχεία και το αχρησιμοποίητο 
περιεχόμενο σύμφωνα με τους τοπικούς και τους 
διεθνείς κανονισμούς. 

ΦΥΛΑΞΗ 
Φυλάξτε το κλειστό κιτ σε θερμοκρασία 2-8 °C.  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Η εμφάνιση θολερότητας ή αποχρωματισμού του 
αραιωμένου διαλύματος πλύσης υποδηλώνει αλλοίωση 
του αντιδραστηρίου αυτού. Εάν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, 
το διάλυμα θα πρέπει να απορριφθεί. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Πριν τη χρήση, αφήστε όλα τα αντιδραστήρια και τα 
υλικά να ισορροπήσουν στους 15–27 °C.  
Αφού αφαιρέσετε τα αντιδραστήρια και τα υλικά που 
απαιτούνται, επιστρέψτε τα μη χρησιμοποιημένα 
αντικείμενα στις κατάλληλες θερμοκρασίες φύλαξής 
τους (βλ. ΦΥΛΑΞΗ).  

Λωρίδες μικροανάλυσης 
Υπολογίστε τον αριθμό λωρίδων που χρειάζεστε για την 
ανάλυση. Η Quidel συνιστά την ανάλυση των βοθρίων 
τυφλού, των προτύπων και των μαρτύρων εις διπλούν. 
Αφαιρέστε τις λωρίδες που δεν χρειάζεστε, τοποθετήστε 
τις στη θήκη φύλαξης, σφραγίστε ξανά τη θήκη και 
επιστρέψτε τη σε θερμοκρασία 2-8 °C. Στερεώστε στο 
πλαίσιο πλακιδίων ανάλυσης τις λωρίδες που θα 
χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση. 

Διάλυμα πλύσης 
Αναδεύστε το συμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης 20Χ 
αναστρέφοντας αρκετές φορές το φιαλίδιο. Εάν το 
συμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης 20Χ έχει αποθηκευτεί 
στους 2-8 °C, πιθανόν να έχουν σχηματιστεί κρύσταλλοι. 
Για να διαλυθούν οι κρύσταλλοι, θερμάνετε το φιαλίδιο σε 
υδατόλουτρο 37-50 °C μέχρι να διαλυθούν όλοι οι 
κρύσταλλοι και κατόπιν αναδεύστε καλά. Παρασκευάστε 
το διάλυμα πλύσης, αραιώνοντας ολόκληρο το 
περιεχόμενο ενός από τα φιαλίδια του συμπυκνωμένου 
διαλύματος πλύσης 20Χ μέχρι όγκου ενός λίτρου με 
απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Αναμίξτε καλά. Το 
διάλυμα πλύσης παραμένει σταθερό επί 30 ημέρες όταν 
φυλάσσεται σε καθαρό δοχείο στους 2-8 °C. Εάν 
εμφανιστεί αποχρωματισμός ή θολερότητα, απορρίψτε το 
αντιδραστήριο. 

Πρότυπα και μάρτυρες 
Τα πρότυπα και οι μάρτυρες παρέχονται έτοιμα για χρήση 
και δεν χρειάζονται αραίωση ή προετοιμασία πριν από τη 
χρήση.  

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Ο χειρισμός και η απόρριψη όλων των δειγμάτων πρέπει 
να γίνεται με την εφαρμογή των γενικών προφυλάξεων.  
TΌλοι οι χειρισμοί δειγμάτων πρέπει να εκτελούνται σε 
θερμοκρασία 2-8 °C. 
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Συλλογή δειγμάτων 
Ορός/πλάσμα 
Λόγω της ενεργοποίησης του συμπληρώματος που 
συμβαίνει κατά την πήξη του αίματος, η συγκέντρωση του 
C4a στα κανονικά δείγματα ορού ανθρώπου θα είναι 
υψηλότερη απ’ ό,τι στα δείγματα πλάσματος με EDTA. Ως 
εκ τούτου, τα επίπεδα C4a στο πλάσμα με EDTA ενδέχεται 
να εκφράζουν καλύτερα τις συγκεντρώσεις in vivo. 
Το κλάσμα C4a είναι επιρρεπές σε πρωτεόλυση στα 
δείγματα που συλλέγονται ή αποθηκεύονται λανθασμένα, 
ενώ ενδέχεται να παραχθεί C4a στα δείγματα που 
υποβάλλονται σε λανθασμένο χειρισμό, λόγω τεχνητής 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη η σωστή συλλογή, η φύλαξη και ο χειρισμός 
των δειγμάτων.19 Για άριστα αποτελέσματα με δείγματα 
πλάσματος συνιστάται η χρήση σωληναρίων συλλογής με 
Κ2 ή Κ3 EDTA. 
Τα δείγματα ορού και τα δείγματα πλάσματος με EDTA 
πρέπει να συλλέγονται με τη συνήθη άσηπτη τεχνική.20 Τα 
δείγματα πρέπει να αναλύονται αμέσως ή να φυλάσσονται 
σε πάγο για τέσσερις ώρες το πολύ προτού αναλυθούν. 
Εάν το δείγμα δεν μπορεί να αναλυθεί μέσα σε τέσσερις 
ώρες σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία, θα πρέπει να 
καταψύχεται σε θερμοκρασία -70 °C ή χαμηλότερη. 

Απόψυξη κατεψυγμένων δειγμάτων 
Για να περιοριστεί ο χρόνος χειρισμού των δειγμάτων, 
ετοιμάστε ένα πλακίδιο (ή σωληνάρια) αραίωσης και 
προσθέστε τον κατάλληλο όγκο αραιωτικού (σύμφωνα με 
την ενότητα Αραίωση δειγμάτων παρακάτω) προτού 
αποψύξετε τα δείγματα προς ανάλυση.  
Θερμάνετε γρήγορα τα κατεψυγμένα δείγματα στους 37 
°C ακριβώς μέχρι να αποψυχθούν. Τοποθετήστε αμέσως 
τα αποψυγμένα δείγματα σε πάγο για να αποτρέψετε την 
ενεργοποίηση του συμπληρώματος πριν την αραίωση. 
Μην αφήσετε τα δείγματα σε πάγο για περισσότερο από 
τέσσερις ώρες.T Μην αφήσετε τα δείγματα στους 37 °C, 
καθώς ενδέχεται να ενεργοποιηθεί το συμπλήρωμα. TΜην 
αποψύχετε τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου ή σε 
πάγο, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος και να επηρεάσει την έκβαση της 
ανάλυσης. Τα δείγματα θα πρέπει να εξετάζονται όσο το 
δυνατόν συντομότερα μετά την απόψυξη. Τα δείγματα 
μπορούν να καταψυχθούν και να αποψυχθούν μέχρι πέντε 
φορές χωρίς να επηρεαστούν. Εάν ένα δείγμα πρέπει να 
καταψυχθεί περισσότερες φορές για περαιτέρω ανάλυση, 
η Quidel συνιστά την κατάψυξη πολλαπλών μερίδων του 
δείγματος ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση του μέγιστου 
επιτρεπόμενου αριθμού κύκλων κατάψυξης/απόψυξης. 

Αραίωση δειγμάτων 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αντιμετωπίστε τα δείγματα ως δυνητικά 
λοιμογόνα. Εφαρμόστε τις γενικές προφυλάξεις. Μην 
χρησιμοποιείτε δείγματα που έχουν αδρανοποιηθεί 
θερμικά, έχουν μολυνθεί ή έχουν φυλαχθεί λανθασμένα. 
TΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στην ενότητα Απόψυξη κατεψυγμένων 
δειγμάτων αναφέρονται μερικές σημαντικές 
παρατηρήσεις πάνω στη σωστή μέθοδο απόψυξης 
κατεψυγμένων δειγμάτων. TΟ σωστός χειρισμός των 
δειγμάτων είναι απαραίτητος για να ληφθούν ορθά 
αποτελέσματα. 

Τα δείγματα πρέπει να αραιωθούν ώστε οι 
παρατηρούμενες τιμές να είναι μεγαλύτερες από το LLOQ 
και να μην υπερβαίνουν το ULOQ. Τα δείγματα που δίνουν 
αποτέλεσμα εκτός του εύρους αυτού θα πρέπει να 
εξεταστούν ξανά σε διαφορετική αραίωση. 
Παρασκευάστε μια κατάλληλη αραίωση 
(δείτε την επόμενη ενότητα) για κάθε δείγμα, 
χρησιμοποιώντας το αραιωτικό δειγμάτων. Αναμίξτε με 
ήπιες κινήσεις κάθε αραίωση για να αποφύγετε τον 
σχηματισμό αφρού και φυσαλίδων. Μην αποθηκεύετε και 
μην επαναχρησιμοποιείτε τα αραιωμένα δείγματα. 
 
Πλάσμα 
Η συνιστώμενη αραίωση για τα δείγματα πλάσματος σε 
αραιωτικό δειγμάτων είναι 1:40. Εκτελέστε την αραίωση 
ως εξής: 
10 μL δείγματος + 390 μL αραιωτικό δειγμάτων 
Ορός 
Η συνιστώμενη αραίωση για τα δείγματα ορού σε 
αραιωτικό δειγμάτων είναι 1:80. Εκτελέστε την αραίωση 
ως εξής: 
10 μL δείγματος + 790 μL αραιωτικό δειγμάτων 
Τα δείγματα με υψηλά επίπεδα ενεργοποίησης του 
συμπληρώματος ίσως χρειαστούν υψηλότερες αραιώσεις 
από αυτές που αναφέρονται παραπάνω. 
Προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων στα βοθρία 
μικροτιτλοδότησης. 
Ολοκληρώστε την προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων 
στα βοθρία μικροτιτλοδότησης μέσα σε 15 λεπτά από 
την τοποθέτηση του πρώτου δείγματος.  
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο μέθοδοι για την 
προσθήκη αραιωμένων δειγμάτων, προτύπων, μαρτύρων 
και ρυθμιστικού διαλύματος στα βοθρία (βλ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Βήμα 4). Στις σειρές αναλύσεων στις οποίες 
εξετάζονται λίγα μόνο δείγματα, τα αραιωμένα δείγματα 
και τα άλλα αντιδραστήρια μπορούν να προστεθούν 
απευθείας στα αντίστοιχα βοθρία με μια μικροπιπέτα (100 
μL/βοθρίο). Για τις μικρές και τις μεγάλες σειρές 
αναλύσεων (αλλά ιδίως για τις μεγάλες), η Quidel συνιστά 
τη χρήση της διαδικασίας «αντιγραφικής επίστρωσης» 
(replica plating), που περιγράφεται παρακάτω, για την 
ταχύτερη δυνατή φόρτωση των προτύπων, των μαρτύρων 
και των αραιωμένων δειγμάτων στα βοθρία 
μικροανάλυσης. 
Χρησιμοποιήστε μια πολυκάναλη πιπέτα για να 
προσθέσετε 120-130 μL από κάθε διάλυμα σε χωριστά 
βοθρία σε ένα πλακίδιο τυφλού (δεν παρέχεται) ανάλογα 
με την επιθυμητή τελική διάταξη των αναλύσεων ΕΙΑ. 
Αφού προστεθούν όλα τα διαλύματα προς ανάλυση στα 
βοθρία μικροανάλυσης του πλακιδίου τυφλού, 
μεταφέρετε αμέσως 100 μL από κάθε βοθρίο τυφλού στα 
επικαλυμμένα με αντίσωμα βοθρία με μια πολυκάναλη 
μικροπιπέτα. Για να αποτρέψετε την πιθανότητα 
διασταυρούμενης μόλυνσης, θα πρέπει να αλλάζετε ρύγχη 
πιπέτας κάθε φορά που αλλάζει η σύσταση του 
μεταφερόμενου δείγματος. 
Αυτή η διαδικασία «αντιγραφικής επίστρωσης» μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να προστεθεί εύκολα και το 
διάλυμα συζευγμένου μορίου, το υπόστρωμα και το 
διάλυμα διακοπής. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Διαβάστε ολόκληρο το ένθετο προϊόντος προτού 
ξεκινήσετε την ανάλυση. 
TΔείτε τις ενότητες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ και ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ. 
1. Σημειώστε τις θέσεις των βοθρίων που αντιστοιχούν 

στα βοθρία τυφλού, σε όλα τα δείγματα προς ανάλυση, 
στα πρότυπα και στους μάρτυρες, καθώς και τους 
αναγραφόμενους αριθμούς παρτίδας από τις ετικέτες 
των φιαλιδίων. Σημειώστε μία από τις γωνίες του 
πλακιδίου μικροανάλυσης για να γνωρίζετε τον 
προσανατολισμό του. 

2. Προετοιμάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης ως εξής: 
α. Επανυδατώστε τα βοθρία μικρανάλυσης 

προσθέτοντας περίπου 300 μL διαλύματος 
πλύσης σε κάθε βοθρίο, με ένα φιαλίδιο πλύσης ή 
μια αυτοματοποιημένη συσκευή πλήρωσης. 

β. Επωάστε στους 15–27 °C επί δύο λεπτά. 
γ. Αφαιρέστε το υγρό από κάθε βοθρίο. 
δ. Προσθέστε περίπου 300 μL διαλύματος πλύσης 

σε κάθε βοθρίο. 
ε. Αφαιρέστε το υγρό από κάθε βοθρίο. 
στ. Επαναλάβετε τα βήματα δ-ε μία ακόμα φορά 

(συνολικά τρεις πλύσεις). 
ζ. Αναστρέψτε το πλακίδιο και κτυπήστε το ελαφρά 

και σταθερά δύο φορές πάνω σε απορροφητικό 
χαρτί για να αφαιρέσετε τυχόν εναπομένον υγρό. 

3. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα βοθρία για χρήση ως 
δείγματα τυφλού. Προσθέστε 100 μL αραιωτικού 
δειγμάτων στο βοθρίο ή τα βοθρία που θα 
χρησιμοποιηθούν για τον μηδενισμό του φωτόμετρου 
πλακιδίων. 

4. Προσθέστε 100 μL πρότυπων, μαρτύρων ή 
αραιωμένων δειγμάτων στα καθορισμένα διπλά 
βοθρία. Ολόκληρο το πλακίδιο πρέπει να φορτωθεί 
μέσα σε 15 λεπτά από την τοποθέτηση του πρώτου 
δείγματος στο πλακίδιο. 

5. Επωάστε στους 15-27 °C επί 60 ± 5 λεπτά.  
6. Εκπλύνετε τα βοθρία μικροανάλυσης επί 5 συνολικά 

φορές με την παρακάτω διαδικασία: 
α. Αναρροφήστε το περιεχόμενο από κάθε βοθρίο. 
β. Με ένα φιαλίδιο πλύσης ή μια αυτοματοποιημένη 

συσκευή πλύσης πλακιδίων, προσθέστε περίπου 
300 μL διαλύματος πλύσης σε κάθε βοθρίο. 

γ. Επωάστε τα βοθρία επί 1 λεπτό στους 15-27 °C. 
δ. Αναρροφήστε το περιεχόμενο από κάθε βοθρίο. 
ε. Αναστρέψτε το πλακίδιο και κτυπήστε το ελαφρά 

και σταθερά πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να 
αφαιρέσετε τυχόν εναπομένον υγρό. 

στ. Προσθέστε περίπου 300 μL διαλύματος πλύσης 
σε κάθε βοθρίο. 

ζ. Αναρροφήστε το περιεχόμενο από κάθε βοθρίο.  
η. Αναστρέψτε το πλακίδιο και κτυπήστε το ελαφρά 

και σταθερά πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να 
αφαιρέσετε τυχόν εναπομένον υγρό μεταξύ των 
πλύσεων. 

ι. Επαναλάβετε τα βήματα f-h τέσσερις φορές 
(συνολικά Πέντε πλύσεις). 

κ. Μετά τον πέμπτο κύκλο πλύσης, αναστρέψτε το 
πλακίδιο και κτυπήστε το ελαφρά και σταθερά 
πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε 
τυχόν εναπομένον υγρό. 

7. Με μια πολυκάναλη ή επαναληπτική πιπέτα, 
μεταφέρετε 100 μL συζευγμένου μορίου C4a σε κάθε 
εκπλυμένο βοθρίο ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων 
των βοθρίων τυφλού. 

8. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης στους 
15-27 °C επί 60 ± 5 λεπτά.  

9. Εκπλύνετε τα βοθρία μικροανάλυσης μετά την 60 
λεπτη επώαση (βήμα 8) όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, βήμα 6. 

10. Αμέσως μετά τη διαδικασία πλύσης, μεταφέρετε 100 μL 
του διαλύματος υποστρώματος ΤΜΒ σε κάθε βοθρίο, 
συμπεριλαμβανομένων των τυφλών. 

11. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης στους 15-27 °C 
επί 15 ± 1 λεπτά. 

12.  Προσθέστε 100 μL διαλύματος διακοπής σε κάθε 
βοθρίο για να διακόψετε την ενζυμική αντίδραση. Το 
διάλυμα διακοπής θα πρέπει να προστεθεί στα βοθρία 
με την ίδια σειρά και με τον ίδιο ρυθμό όπως και το 
διάλυμα υποστρώματος.  

13. Κτυπήστε μαλακά το πλακίδιο πάνω στον πάγκο για να 
κατανείμετε πλήρως και ομοιόμορφα το εμφανιζόμενο 
χρώμα.  
TΣΗΜΕΙΩΣΗ:  TΤα καλύτερα αποτελέσματα 
λαμβάνονται με τη χρήση της λειτουργίας αυτόματης 
ανάμιξης του φωτόμετρου πλακιδίων (εάν υπάρχει) 
ακριβώς πριν τη μέτρηση του πλακιδίου. 

14. Δείτε τη μέτρηση απορρόφησης στα 450 nm για κάθε 
βοθρίο μέσα σε 30 λεπτά από την προσθήκη του 
διαλύματος διακοπής (βήμα 12), εκτελώντας διόρθωση 
τυφλού ανάλογα με το φασματοφωτομετρικό σύστημα 
που χρησιμοποιείται. 

15. Προσδιορίστε τη συγκέντρωση των δειγμάτων και των 
μαρτύρων από την πρότυπη καμπύλη. 

16. Απορρίψτε τα εναπομείναντα αραιωμένα δείγματα, το 
διάλυμα υποστρώματος και τις χρησιμοποιημένες 
λωρίδες μικροανάλυσης (βλ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ).  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Το Πιστοποιητικό Ανάλυσης που συνοδεύει το κιτ αυτό 
είναι ειδικό για κάθε παρτίδα και χρησιμοποιείται για να 
επιβεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στο 
εργαστήριό σας είναι παρόμοια με αυτά που λαμβάνονται 
από την Quidel Corporation. Οι τιμές οπτικής πυκνότητας 
που παρέχονται προορίζονται αποκλειστικά για χρήση ως 
οδηγοί. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στο 
εργαστήριό σας ενδέχεται να διαφέρουν. 
Παρέχονται εύρη τιμών ελέγχου ποιότητας. Οι τιμές 
ελέγχου προορίζονται για να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα 
της καμπύλης και των αποτελεσμάτων των δειγμάτων. 
Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να προσδιορίζει τις δικές του 
παραμέτρους για τα αποδεκτά όρια ανάλυσης. Εάν οι τιμές 
ελέγχου ΔΕΝ εμπίπτουν στα αποδεκτά όρια του 
εργαστηρίου σας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα 
πρέπει να θεωρούνται αμφισβητούμενα και τα δείγματα 
θα πρέπει να επανεξετάζονται. 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Χρήση της πρότυπης καμπύλης 
Η πρότυπη καμπύλη για τη C4a EIA δημιουργείται με 
χρήση των τιμών ATR450RT μετά από αφαίρεση του τυφλού 
για κάθε πρότυπο (στον άξονα y) και την καθορισμένη 
συγκέντρωση για κάθε πρότυπο C4a (στον άξονα x). Μετά 
από ανάλυση παλινδρόμησης 4 παραμέτρων, η πρότυπη 
καμπύλη που δημιουργείται πρέπει να πληροί τις 
απαιτήσεις επικύρωσης (βλ. παρακάτω). Το λογισμικό και 
οι υπολογιστές που συνοδεύουν τα περισσότερα 
φωτόμετρα πλακιδίων μπορούν να πραγματοποιήσουν 
τους υπολογισμούς αυτούς. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να χαράξετε με το χέρι τα 
δεδομένα σε καμπύλη και να διαβάσετε τις τιμές (ng/mL) 
για τα αναλυόμενα δείγματα απευθείας από την καμπύλη 
καλύτερης προσαρμογής της πρότυπης καμπύλης. Ένα 
παράδειγμα μιας τυπικής πρότυπης καμπύλης φαίνεται 
στην Εικόνα 1 

Εικόνα 1:  Αντιπροσωπευτική πρότυπη καμπύλη 

Συγκέντρωση C4a (ng/mL)
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Δείγμα A450 ng/ml
Πρότυπο Α 0,05 5,19 
 Πρότυπο Β 0,179 10,51
 Πρότυπο C 0,657 20,29
 Πρότυπο D 1,301 29,57
 Πρότυπο Ε 1,956 40,34

Υπολογισμός πραγματικής συγκέντρωσης C4a 
στα αναλυόμενα δείγματα 
Η πραγματική συγκέντρωση C4a που υπάρχει σε κάθε μη 
αραιωμένο αναλυόμενο δείγμα προσδιορίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τη συγκέντρωση του C4a σε ng/mL, 
όπως καθορίζεται από την πρότυπη καμπύλη του κιτ, με 
το αντίστροφο του συντελεστή αραίωσης του δείγματος. 
Εάν οι τιμές ATR450RT για ένα συγκεκριμένο αναλυόμενο 
δείγμα είναι μεγαλύτερες από τις τιμές του προτύπου 
υψηλότερης συγκέντρωσης (E), τα αποτελέσματα θα 
πρέπει να δηλωθούν ως «μεγαλύτερα από» τη 
συγκέντρωση C4a του προτύπου υψηλότερης 
συγκέντρωσης (E) επί τον συντελεστή αραίωσης του 
δείγματος. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια στην τιμή 
της συγκέντρωσης του C4a, το αναλυόμενο δείγμα θα 
πρέπει να αναλύεται εκ νέου με μεγαλύτερο συντελεστή 
αραίωσης. Τα πρότυπα και οι μάρτυρες C4a πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε επαναληπτική ανάλυση. 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ 
συντελεστής συσχέτισης (r): ≥ 0,98 
τυφλό: ≤ 0,150 

Ανατρέξτε στις ετικέτες των φιαλιδίων ή το προϊόν C του Α για το εύρος 
της μέσης αποδεκτής συγκέντρωσης του C4a στους μάρτυρες υψηλής 
και χαμηλής συγκέντρωσης. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Η μέθοδος ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού MicroVue C4a 
έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δειγμάτων που 
συλλέχθηκαν σε μορφή ορού ή σε μορφή πλάσματος σε 
K2 ή K3 EDTA. Δεν συνιστάται η χρήση πλάσματος με 
κιτρικά ή ηπαρίνη με την ανάλυση MicroVue C4a, καθώς 
αυτά θα αποδώσουν λανθασμένα αποτελέσματα. Δεν 
έχουν δοκιμαστεί άλλα αντιπηκτικά. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Πλάσμα με EDTA και ορός από 32 και 44 υγιείς δότες, 
αντίστοιχα, δοκιμάστηκαν στο κιτ ενζυμικού 
ανοσοπροσδιορισμού MicroVue C4a. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται παρακάτω. 

Δείγμα n Μέση τιμή  (ng/mL) Εύρος(ng/mL)
TΠλάσμα με EDTA 32 1694,65 383,50 - 8168,17
Ορός 44 1098 20,92 - 4437,24
TΣΗΜΕΙΩΣΗ:  TΟ συνδυασμός της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης (ΤΑ) των 
συγκεντρώσεων του κλάσματος C4a που προσδιορίστηκαν για τα δείγματα 
πλάσματος ή ορού πιθανόν να ποικίλλουν στα διάφορα εργαστήρια. Συνεπώς, 
συνιστάται να προσδιορίζονται σε κάθε εργαστήριο οι τιμές μέσης συγκέντρωσης 
και τυπικής απόκλισης για το κλάσμα C4a στα δείγματα. 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Όρια 
LOD:Το όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD) της 
μεθόδου C4a EIA είναι 0.29 ng/mL και προσδιορίζεται με 
βάση το ανώτατο όριο των 3 SD σε μια μελέτη μηδενικού 
προτύπου. 
LLOQ: Το κατώτατο όριο ποσοτικού προσδιορισμού 
(lower limit of quantitation, LLOQ) της μεθόδου C4a EIA 
είναι 5,0 ngT/TmL, που είναι η χαμηλότερη συγκέντρωση 
στην πρότυπη καμπύλη που πληροί τα κριτήρια CLSI για 
την ακρίβεια και την επαναληψιμότητα. 
ULOQ: Το ανώτατο όριο ποσοτικού προσδιορισμού 
(upper limit of quantitation, ULOQ) της μεθόδου C4a EIA 
είναι 61 ngT/TmL, που είναι η υψηλότερη συγκέντρωση 
που πληροί τα κριτήρια CLSI για την ακρίβεια και την 
επαναληψιμότητα. 

Ουσίες που αλληλεπιδρούν με την ανάλυση 
Οι παρακάτω ουσίες δοκιμάστηκαν με τη μέθοδο C4a EIA 
και διαπιστώθηκε ότι δεν επηρεάζουν την ανάλυση με 
χρήση δειγμάτων πλάσματος ή ορού: 

Ουσία Συγκέντρωση 

Χολερυθρίνη 40 mg/dL 

Αιμοσφαιρίνη 200 mg/dL 

Τριγλυκερίδια 3000 mg/dL 

Γλυκόζη 1000 mg/dL 

Χοληστερόλη 500 mg/dL 

Αλβουμίνη 6000 mg/dL 

γ-Σφαιρίνη 6000 mg/dL 

EDTA 10 mM 

Ηπαρίνη 3 U/mL 
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Επαναληψιμότητα 
Η επαναληψιμότητα εντός ανάλυσης και μεταξύ 
αναλύσεων προσδιορίστηκε με την ανάλυση εις 20πλουν 1 
δείγματος πλάσματος και 1 δείγματος ορού σε 10 
διαφορετικές αναλύσεις. 

Δείγμα C4a  
(ng/mL) 

TΣΔ εντός 
ανάλυσηςP1P 

(%) 

TΣΔ μεταξύ 
αναλύσεωνP2P 

(%) 
TΠλάσμα με 
EDTA 

833,9 3,7% 4,4% 

Ορός 1941,5 4,3% 4,0%
P
1
Pn = 20 επαναλήψεις P

2
Pn = 10 σειρές ανάλυσης

Γραμμικότητα 
Η γραμμικότητα μελετήθηκε με αραίωση δειγμάτων με το 
αραιωτικό δειγμάτων και κατόπιν σύγκριση των 
παρατηρούμενων με τις αναμενόμενες τιμές. Παρακάτω 
δίνονται τυπικά αποτελέσματα. 

Δείγμα Συντελεστής 
αραίωσης 

Παρατηρούμενη 
τιμή C4a  
(ng/mL)3 

Αναμενόμενη 
τιμή C4a  
(ng/mL)3 

Ανάκτηση  
(%) 

Πλάσμα
με EDTA 60 35,27 35,27 100% 

 80 27,247 26,45 103% 

 100 21,678 21,16 102% 

 120 18,156 17,64 103% 

Ορός 80 23,657 23,657 100% 

 95 20,331 19,92 102%

 110 17,743 17,21 103% 

 125 15,885 15,14 105%
3Δεν περιλαμβάνεται ο συντελεστής αραίωσης. 

Ανάκτηση εμβολιασμού 
Η μελέτη ανάκτησης εμβολιασμού πραγματοποιήθηκε με 
τον εμβολιασμό δειγμάτων με γνωστή ποσότητα καθαρού 
C4a και σύγκριση των παρατηρούμενων με τις 
αναμενόμενες τιμές. 

TΔείγμα 
TC4a  

(ng/mL) 

TΕμβολιασμός 
(ng/mL) 

TΑποτέλεσμα 
(ng/mL) 

Ανάκτηση 
(%) 

TΠλάσμα 1 899,598  1211,02 92% 
TΠλάσμα 2 996,199 416,91 1288,55 91%
TΠλάσμα 3 902,898  1257,25 95% 

Ορός 1 1000,298  1526,67 84% 
TΟρός 2 1522,56 807,258 2090,01 90% 
TΟρός 3 675,658  1570,40 106% 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Για υπηρεσίες εκτός των Η.Π.Α., καλέστε τον τοπικό 
διανομέα. Περισσότερες πληροφορίες για την Quidel, τα 
προϊόντα και τους διανομείς μας μπορείτε να βρείτε στον 
ιστότοπό μας, quidel.com 
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GLOSSARIO 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ    

 

 

 A036 –  C4a EIA Kit 
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