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SAMMENDRAG 

  

Et enzymimmunoassay til kvanticering af cirkulerende immunkomplekser 
(CIC) indeholdende C3-aktiveringsfragmenter i humant serum og plasma 
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 TILSIGTET ANVENDELSE 

MicroVue CIC-Raji –Cell Replacement Enzymimmunoassay måler immunkomplekser, der indeholder C3-
aktiveringsfragmenter i humant serum og plasma. 

 
OPSUMMERING OG FORKLARING 
Vigtigheden af de cirkulerende immunkomplekser (CIC) og deres sammenhæng med forskellige sygdomme 
har været genstand for forskning igennem mange år. 
 
Dannelsen af immunkomplekser er en beskyttende, vedvarende og som regel godartet proces i et normalt 
fungerende immunsystem. CIC fjernes fra kredsløbet i den normale vært ved hjælp af en række komplekse 
biokemiske, enzymatiske og cellulære processer. Effektiv udrensning af flere CIC’er kræver aktivering af 
komplementet. Komplementaktivering resulterer i deponering af C3-fragmenter inden i immunkomplekset 
efterfulgt af en forstærket elimering ved hjælp af fagocytiske celler i det reticuloendoteliale system. Ved 
særlige sygdomstilstande, hvortil kendskabet stadigvæk er begrænset, kan det forekomme at 
immunkomplekserne ikke elimineres effektivt fra kroppen. Ved disse lidelser kan immunokomplekserne 
akkumuleres og initiere en komplement-afhængig beskadigelse af forskellige organer og væv. Denne 
aktivering af komplementet kan sætte gang i en række potentielt destruktive hændelser i værten, 
heriblandt produktion af anaphylatoxin, cellelysis, leukocytstimulering og aktivering af makrofager og 
andre celler.1 Når immunkomplekserne hæftes til blodkarrenes vægge eller til cellemembranerne, kan der 
forekomme ødelæggelse af normalt væv som i visse tilfælde af glomerulonephritis. 
 
Visse egenskaber ved CIC påvirker deres potentielle patogenicitet. Særlig vigtig er: (1) Antigenets 
beskaffenhed, størrelse og koncentration, (2) Antistoffets beskaffenhed, størrelse og koncentration, (3) 
Hastigheden hvormed dannelse og fjernelse af immunkomplekserne foregår.1,2 
 
Cirkulerende immunkomplekser er blevet målt ved en række tilstande: For eksempel infektioner, 
autoimmune forstyrrelser, trauma og neoplastiske proliferative sygdomme. De seneste undersøgelser 
peger på, at CIC-bestemmelse kan være betydningsfuld ved evalueringen af visse lidelser og sommetider 
ved måling af en behandlings effektivitet. Dette gælder specielt for systemisk lupus erythematosus (SLE) 
samt ved nogle former for rheumatoid artritis (RA).3,4 Den første sygdomstilstand der blev forbundet med 
dannelse af immunkomplekser, var serumsygdom som blev beskrevet af von Pirquet i starten af 1900-
tallet. Siden da er forhøjede CIC-niveauer blevet beskrevet i sammenhæng med autoimmune sygdomme 
(SLE, SLE-relateret syndrom, RA) glomerulonephritis, neoplastiske sygdomme (Hodgkins, leukæmi) 
bakterieinfektioner (subakut bakteriel endocarditis, spedalskhed), parasitinfektioner (malaria, 
schistosomiasis) og virale infektioner (hepatitis, mononukleose). 
 
Der er blevet beskrevet over 40 analyseteknikker til detektion og kvanticering af CIC. De beskrevne 
testmetoder omfatter Raji Cell-assay, test for C1q-afvigelse, konglutinintest, væskefase-C1q bindings-
procedurer, rheumatoidfaktor-analyser, PEG-precipitin-test, faststof-C1q-analyser.1,5 Da størrelsen og de 
fysiokemiske egenskaber for CIC varierer markant, er ingen af disse analyser blevet accepteret som en 
standard. En samarbejdende undersøgelse sponsoreret af World Health Organization fra 1978 påviste, at 
ingen enkeltstående metode var egnet for samtlige mistænkte sygdomstilstande, og det anbefaledes at der 
anvendes mindst to forskellige analyseteknikker, for at en tilstrækkelig måling af CIC kan foretages. 

 
PROCEDURENS PRINCIP 
Fragmenter af den tredje komplementdel, C3, bindes ofte kovalent til komplementaktiverende 
immunkomplekser. Raji-celler som er blevet udvundet fra en kontinuert B-lymfocytkultur-cellelinie, 
indeholder CR2-komplement-receptorer som binder iC3b-, C3d-, g- og C3d-fragmenter af aktiveret C36,7,8 
Raji Cell CIC-analysen er baseret på Raji-celle-CR2-receptorernes evne til at binde de immun-komplekser, 
der indeholder disse C3-fragmenter.6 MicroVue CIC-Raji Cell Replacement Enzymimmunoassay måler også 
CIC-holdige C3-fragmenter ved hjælp af et immobiliseret monoklonalt antistof der specifikt binder iC3b, 
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C3d,g og C3d aktiveringsfragmenter af C3 på en måde der er analog med Raji-cellernes CR2-
bindingsreaktion. 
 
I det første trin tilsættes standarder og serum- eller plasma-prøver, der er fortyndet i komplement-
prøvefortynder, til mikrobrønde som er coatede med monoklonale antistoffer mod humane C3-
fragmenter, hvorefter de inkuberes. Under denne inkubering bliver immumkomplekser indeholdende C3-
aktiverings-fragmenter opfanget af fastfaseantistoffet. Efter inkubering fjernes ubundne serum- eller 
plasmaproteiner i en vaskecyklus. 
 
I det andet trin tilsættes peberrodperoxidase og (HRP)-konjugeret muse-anti-humant IgG til hver 
prøvebrønd og der inkuberes. Under denne inkubering binder konjugatet til immunkomplekserne, som nu 
er bundet til mikro-brøndene. Det ubundne konjugat fjernes i en vaskecyklus. 
 
I det tredje trin tilsættes et enzymsubstrat til hver prøvebrønd. Det bundne HRP-konjugerede antistof 
reagerer med det kromogene substrat, så der dannes en grøn farve. Efter inkubering tilsættes en reagens 
for at standse farveudviklingen. 
 
Absorbansen(A405 værdierne) for standard og testprøver måles med et spektrofotometer. Intensiteten på 
den fremkomne grønne farve er proportional med mængden af CIC, der binder til den faste fase. Der 
genereres en standardkurve ved at plotte de opnåede A405 værdier for hver standard, op imod dens 
angivne koncentration. Immunkomplekskoncentrationen i prøven bestemmes ud fra standardkurven. 
Resultaterne udtrykkes som mikrogram serum-behandlede, varme-aggregerede, humane gammaglobulin-
ækvivalenter (HAGG) per mL (μg Eq/ml). For at et positivt CIC-resultat kan bekræftes, kan prøven 
analyseres efter at være fortyndet med CIC-Raji Bekræftelsesfortynder som indeholder blokerende 
antistoffer, hvis specificiteter ligner dem fra det immobiliserede antistof fra mikrobrønden. 

 
LEVEREDE MATERIALER OG REAGENSER 
CIC-Raji –Cell Replacement EIA-kittet indeholder følgende: 
 

A 
B 
C 
D 
E 

CIC-Raji-standarder Del A9970-A9974 1 stk x 2 mL 
Hver indeholder en kendt mængde serum-behandlet varmeaggregeret, humant gammaglobulin 
(HAGG) i PBS, 2,5 % stabilisatorer, 0,01 % thimerosal 

L 
 

CIC-RCR lav kontrol Del A9919 3 stk 
Indeholder lave niveauer af serumbehandlet HAGG i humant serum, 20 mM EDTA, 0,01 % thimerosal 

H  CIC-RCR høj kontrol Del A9920 3 stk 
Indeholder høje niveauer af serumbehandlet HAGG i humant serum, 20 mM EDTA, 0,01 % thimerosal 

❶ Mikroplade Del A9512 12 stk 
96-brønde med holder og stativ bestående af 8-brøndsstrips coated med mus-anti-humane C3-
fragmenter i en forseglet foliepose med genlukning 

❷ Stopopløsning Del A3673 6 mL 
Indeholder 250 mM oxalsyre 

❸ 20X Vaskeopløsningskoncentrat Del A9957 2 stk x 50 mL 
Indeholder hver fosfatbufferjusteret saltvand (PBS), 1,0 % Tween-20®, og 0,035 % ProClin® 300. 

❹ Komplement-prøvefortynder Del A3670 50 mL 
Indeholder PBS, 2,5 % stabilisatorer, 0,035 % ProClin 300 

❺ Substratfortynder Del A3672 25 mL 
Indeholder 0,1 M citratbuffer og 0,05 % H2O2 
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❻ Substratkoncentrat Del A3671 1,5 mL 
Indeholder 0,7 % 2,2’-Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonsyre), diammoniumsalt 

❼ CIC-Raji-konjugat Del A9516 2 stk x 3 mL 
Indeholder peroxidase-konjugeret mus-anti-humant IgG i suspension i en HRP-stabiliserende buffer 
med konserveringsmiddel 

❽ CIC-Raji Bekræftelsesfortynder Del A9517 12 mL 
Indeholder PBS, 2,5 % stabilisatorer, antihumant C3-fragment-antistof, 0,035 % ProClin 300 

 Tween-20® er et varemærke tilhørende Atlas Chemical Industries, Inc.  
ProClin® er a registreret varemærke tilhørende Rohm and Haas Company. 

 
NØDVENDIGE, MEN IKKE MEDLEVEREDE MATERIALER 
◼ Timer (60 minutter)  
◼ Regnemaskine eller andet beregningsudstyr til validering af analysen  
◼ Rene, ubrugte mikroplader og/eller testrør og -stativer  
◼ Beholder til vaskebufferfortynding  
◼ Vaskeflaske eller andet vaskesystem til immunanalyse  
◼ Justerbar multikanalpipette (8 eller 12 kanaler) eller repeat-mikropipetter (valgfri)  
◼ Rene pipetter, 1 mL, 5 mL og 10 mL  
◼ Mikropipetter og pipettespidser  
◼ Pladelæser til optiske densitetsaflæsninger ved A405 mellem 0,0 og 2,0  
◼ Ionbyttet eller destilleret vand  

 
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
◼ Kun til in-vitro-diagnostisk brug.  
◼ Prøverne skal behandles som potentielt biologisk risikomateriale.  
◼ Følg gældende retningslinier for omgang med biologisk risikomateriale ved håndtering af dette kit og 

alle patientprøver. 
◼ Brug de leverede reagenser som en integreret enhed,inden udlobsdatoen pa pakningens etiket 
◼ Opbevar analysereagenserne som anvist.  
◼ Brug ikke coatede strips, hvis posen er punkteret.  
◼ Thimerosal anvendes som konserveringsmiddel. Tilfældig kontakt med eller indtagelse af buffer eller 

reagenser indeholdende thimerosal, kan medføre overfølsomhedsreaktioner, herunder irritation af 
hud, øjne eller mund. Søg læge hvis der opleves symptomer. Udsættelse for thimerosal kan have 
potentiel mutagen virkning. Undgå kontakt med stærke syrer og baser.  

◼ ProClin 300 anvendes som konserveringsmiddel. Tilfældig kontakt med eller indtagelse af buffer 
indeholdende ProClin, kan medføre irritation af hud, øjne eller mund. Anvendes god laboratoriepraksis 
så risiko for udsættelse nedsættes. Søg læge hvis der opleves symptomer.  

◼ Brug af multikanalpipetter eller repeat-pipetter anbefales for at sikre en rettidig tilsætning af 
reagenser.  

◼ Tilsæt prøver og standarder præcist for at sikre en nøjagtig prøveudmåling. Foretag omhyggelig 
afpipettering og kun ved hjælp af kalibreret udstyr.  

◼ Korrekt opsamling og opbevaring af testprøverne er vigtig for at opnå nøjagtige resultater (se 
INDSAMLING OG OPBEVARING AF PRØVER).  

◼ Undgå mikrobiel krydskontaminering af prøver, reagenser eller materialer. Kontaminering kan medføre 
ukorrekte resultater.  

◼ Test hver prøve i to eksemplarer.  
◼ Mikrobrøndene må ikke anvendes til mere end en test.  
◼ Anvendelse af andre inkuberingstider og - temperaturer end dem, der er anført i afsnittet Procedure, 

kan medføre fejlagtige resultater.  
◼ Substratkoncentratet er lysfølsomt. Udgå langvarig udsættelse for skarpt eller direkte lys. Opbevar 

reagenserne mørkt, når de ikke er i brug.  
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◼ Mikrobrøndene må ikke tørre når analysen er begyndt.  
◼ Når væskerne tilsættes til eller aspireres fra mikro-brøndene, skal det undgås at skrabe eller berøre 

brøndenes bund.  
◼ Varme-inaktiverede, hyperlipæmiske eller kontaminerede prøver kan give fejlagtige resultater.  
◼ For at undgå aerosoldannelse under vasken, skal der bruges et instrument til at aspirere 

vaskeopløsningen ned i en flaske med blegemiddel til husholdningsbrug.  
◼ Denne analyse kan udføres med enhver valideret vaskemetode.  For at sikre optimale resultater må 

man ikke bruge en multikanalpipette til at skylle microassay-pladen. 
◼ Testning skal udføres i et område med tilstrækkelig ventilation. 
◼ Bortskaf beholdere og ubrugt indhold i henhold til gældende kliniske retningslinjer for bortskaffelse af 

biologisk farligt materiale. 
◼ Bær egnet beskyttelsestøj, handsker og øjen/ansigtsbeskyttelse ved håndtering af indholdet i dette kit. 
◼ Vask hænderne grundigt efter håndtering. 
◼ For yderligere oplysninger om faresymboler, sikkerhed, håndtering og bortskaffelse af komponenterne 

i dette kit henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), der findes på quidel.com.  

 
OPBEVARING 
Opbevar det uåbnede kit ved 2 °C til 8 °C. I åbnet tilstand kan 20X vaskeopløsningskoncentrat opbevares 
ved 2 °C til 30 °C. 
 
Efter valg af reagenser eller materialer til analysen, stilles de reagenser, der ikke skal anvendes omgående, 
tilbage til deres opbevaringstemperaturer. Reagenser og materialer til analysen skal bringes op på 
stuetemperatur (15 °C til 30 °C) inden brug. 

 
INDIKATIONER OM USTABILITET ELLER FORRINGELSE AF REAGENSERNE 
Substratkoncentratet kan variere i farve, fra farveløs til lyse- eller mørkegrøn. Dette har ikke betydning for 
ydeevnen. Dog skal nyforberedt substratopløsning være farveløs eller lysegrøn. En mørkegrøn farve 
indikerer at substratopløsningen er blevet forringet og derfor skal smides ud, hvorefter en ny opløsning 
forberedes i rene glasvarer. 
 
Uklarhed eller misfarvning af fortyndet vaskeopløsning indikerer, at der er sket en forringelse af den 
pågældende reagens. Hvis dette forekommer, skal opløsningen smides ud. 

 
PRØVEUDTAGNING- OG OPBEVARING 
Håndtering og bortskaffelse af alle prøver skal foregå i overensstemmelse med 
gældende retningslinier. 
Serum- eller plasmaprøver skal udtages under aseptiske forhold og forberedes ved hjælp af 
standardteknikker for kliniske laboratorieprøver.9,10 Prøverne må ikke varme-inaktiveres. Partikulært 
materiale skal fjernes fra prøven ved lavhastighedscentrifugering før analysen. 
 
Prøverne kan opbevares på is ved ca. 0 °C i op til 6 timer. Hvis prøverne skal opbevares i længere tid, skal 
de fryses ved –70 °C eller lavere (opbevaring ved –20 °C kan medføre fejlagtige resultater). 

 
KLARGØRING AF REAGENS 
Se Tabel 1 for påkrævet mængde af substratopløsning og antal mikroanalyse-strips per test. Efter at de 
nødvendige reagenser og materialer er taget fra, stilles de reagenser der ikke skal anvendes omgående 
tilbage til deres opbevaringstemperaturer (Se OPBEVARING) Alle reagenser og materialer til analysen skal 
bringes op på stuetemperatur (15 °C til 30 °C) inden brug. 
 
1. Vaskeopløsning.  

Bland vaskeopløsningskoncentratet ved at vende flasken på hovedet adskillige gange. Hvis 20X 
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vaskeopløsningskoncentratet er blevet opbevaret ved 2 °C til 8 °C, kan der være dannet krystaller. 
Krystallerne opløses ved at opvarme flasken i vandbad på 37 °C til 50 °C indtil alle krystallerne er 
opløst, hvorefter det blandes ved godt. Vaskeopløsningen klargøres ved at fortynde hele indholdet af 
en flaske med 20X vaskeopløsnings-koncentratet med en liter destilleret eller ionbyttet vand. Bland 
godt. Vaskeopløsningen er stabil i 30 dage når den opbevares i en ren beholder ved 2 °C til 8 °C. Hvis 
der opstår uklarhed eller misfarvning, smides reagensen ud. 

 
2. Valg af strips mikroanalysen. 

Bestem hvor mange mikrostrips der er påkrævet til analysen ud fra Tabel 1. Fjern stripholderen fra den 
samlede plade. Fjern unødvendige strips og læg dem i en opbevaringspose som forsegles og opbevares 
ved 2 °C til 8 °C. De strips der skal anvendes i analysen, fastgøres.  

 
3. Fortynding af prøver. 

Forsigtig: Håndtér alle prøver som værende potentielt infektiøse. Brug ikke varme-inaktiverede eller 
kontaminerede prøver.  

 
Bestem antallet (N) af prøver der skal analyseres. Afmærk testrørene #1 til #N med etiketter og notér 
hvilke prøver der svarer til de enkelte rør på det medfølgende dataark.  

 
Klargør en opløsning i forholdet 1:50 af hver prøve idet der anvendes komplementprøvefortynder 
(f.eks. 10 μL prøve blandet med 490 μL komplementprøve-fortynder). Bland godt, men undgå at der 
dannes skum eller luftbobler. Fortyndede prøver må ikke genbruges eller gemmes.  

 
4. Tilsætning af fortyndede prøver til mikrotiterbrønden.  

De fortyndede prøver, standarder, kontroller og buffer kan tilsættes til brøndene på en af to måder (se 
trin 5 i ANALYSEPROCEDURE). Ved små analysekørsler hvor kun få prøver skal analyseres, kan de 
fortyndede prøver og andre reagenser tilsættes direkte til de tildelte brønde med en mikropipette (100 
μL/brønd). Ved små og store kørsler, men især store kørsler, anbefales det at bruge en 
mulitkanalpipette ved tilsætning af prøver som følger. (Een multikanalpipette kan anvendes til at lette 
tilsætningen af konjugat, substrat og stopopløsning.)  

 
For at standarder, kontroller, og fortyndede prøver kan tilsættes til mikrobrøndene så hurtigt som 
muligt, kan dette foretages ved en replika-udpladningsteknik. I stedet for at tilsætte 100 μL fra hver 
standard, kontrol eller fortyndet prøve til de enkelte antistof-coatede brønde, kan 120 μL–130 μL fra 
hver opløsning tilsættes de individuelle brønde på en blindplade (ikke vedlagt) der svarer til det 
ønskede endelige EIA-mønster. Efter at alle opløsningerne er tilsat mikrobrøndene på blindpladen, skal 
100 μL hurtigt overføres fra hver blindprøvebrønd til de antistof-coatede brønde med en 
multikanalpipette. For at undgå mulig krydskon-taminering skal pipettespidserne skiftes hver gang der 
overføres prøver med en anden sammensætning.  

 
5. CIC-Raji Bekræftelsesfortynder (valgfri).  

Hvis der ønskes bekræftelse på et positivt resultat, bestemmes det antal (N) prøver, der skal bekræftes. 
Afmærk testrørene #1c til #Nc med etiketter og notér dette. Klargør en opløsning i forholdet 1:50 med 
CIC-Raji Bekræftelsesfortynder. En prøve, der er fortyndet i CIC-Raji Bekræftelsesfortynder, skal køres 
samtidigt med en prøve der er fortyndet i samme forhold i komplementprøvefortynder.  

 
6. Klargøring af substratopløsning. 

Klargøres lige før anvendelse. Bestem den nødvendige mængde substratopløsning ud fra Tabel 1 
nedenfor. Klargør substratopløsningen ved at tilsætte 50 μL substratkoncentrat til hver mL 
substratfortynder. Bland godt.  

 
7. CIC-kontroller.  
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Hver kontrol skal rekonstitueres med 1,0 ± 0,05 mL af komplement-prøvefortynderen, der leveres. 
Efter rekonstituering skal hvert hætteglas blandes forsigtigt, men fuldstændigt, for at sikre fuldstændig 
rehydrering. Lad de rehydrerede opløsninger inkubere ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C) i 10 til 15 
minutter. Bland forsigtigt, og fuldstændigt, igen. DER KRÆVES INGEN YDERLIGERE FORTYNDING! 

 
Tabel 1 

Krævet til Analysen Păkrævet 

Brønde1 
8 Brønds 

strips 
Substratopløsning 

(mL) 
Substratfortynder 

(mL) 
Substratkoncentrat 

(μL) 

16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
88 
96 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1,6 
2,4 
3,2 
4,0 
4,8 
5,6 
6,4 
7,2 
8,0 
8,8 
9,6 

2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 
9,0 

10,0 

100 
150 
200 
250 
250 
300 
350 
400 
450 
450 
500 

1Bestem antallet af prøver der skal analyseres, og læg femten (15) brønde til for de fem (5) standarder samt lave og høje 
kontroller der skal analyseres (i duplikat) og en blindprøvebrønd. Det anbefales, at standarder og -kontroller analyseres i duplikat 
i separate mikroanalyse-strips hvis det er muligt.  

 
ANALYSEPROCEDURE 
Læs hele indlægssedlen inden analysen startes. 
 
Se KLARGØRING AF REAGENS, og ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER inden der fortsætters 
 
1. Notér positionen for de mikrobrønde, der svarer til blindprøvebrøndene, alle prøver, standarder og 

kontroller, såvel som de anførte lot-numre fra hætteglasetiketterne. Afmærk et at hjørnerne på 
mikropladen til orientering.  

2. Klargør mikrostrips til analysen som følger:  
a. Rehydrér mikrobrøndene ved at tilsætte ca. 300 μL vaskeopløsning til hver brønd med en 

vaskeflaske eller en andet påfyldningsudstyr.  
b. Inkubér 1 til 2 minutter ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C).  
c. Aspirér indholdet fra hver brønd.  
d. Vend pladen om og læg den ovenpå trækpapir idet der bankes på den så evt. tilbagebleven væske 

fjernes. Gentag denne proces to gange. Brøndene må ikke tørre.  
3. Tilsæt 100 μL komplementprøvefortynder til de brønde der vil blive brugt som blindprøver i 

pladelæseren.  
4. Tilsæt 100 μL af hver CIC-Raji Standard (A, B,C,D og E) til duplikatbrøndene.  
5. Tilsæt 100 μL af hver fortyndet prøve til dens tildelte mikrobrønd. Se KLARGØRING AF REAGENS, Trin 4.  
6. Inkubér i 60 ± 1 minutter ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C). 
7. Vask mikrobrøndene som følger:  

a. Efter inkuberingen i trin 6 (og i trin 9 nedenfor) fjernes væsken fra hver brønd.  
b. Tilsæt ca. 300 μL vaskeopløsning til hver brønd med en vaskeflaske eller en andet 

påfyldningsudstyr.  
c. Inkubér brøndene i 1 minut ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C).  
d. Fjern indholdet fra hver brønd.  
e. Tilsæt ca. 300 μL vaskeopløsning til hver brønd.  
f. Fjern væsken fra hver brønd.  
g. Gentag trin e-f yderligere tre gange.  
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h. Efter denne femte vaskecyklus vendes pladen om og lægges ovenpå trækpapir idet der bankes på 
den gentagende gange så overskydende væske fjernes. Gentag denne proces to gange.  

8. Dispensér 50 μL af CIC-Raji-konjugatet ned i hver vasket prøvebrønd, inkl. blindprøvebrøndene, med en 
multikanalpipette.  

9. Inkubér mikrostripsene i 30 ± 1 minutter ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C). Klargør substrato-
pløsningen under denne inkubering (se KLARGØRING AF REAGENS, trin 6).  

10. Vask mikrobrøndene efter de 30 minutters inkubering i trin 9 som beskrevet ovenfor.  
11. Straks efter vaskeproceduren dispenseres 100 μL nyforberedt substratopløsning ned i hver brønd, inkl. 

blindprøvebrøndene, med en multikanalpipette eller en repeat-pipette.  
12. Inkubér mikrostripsene i 30 ± 1 minutter ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C).  
13. Tilsæt 50 μL stopopløsning til hver brønd med en multikanalpipette eller en repeat-pipette så den 

enzymatiske reaktion standses. Stopopløsningen skal tilsættes brøndene i samme rækkefølge og ved 
samme hastighed som substratopløsningen. Bank let på pladen så farveudviklingen spredes jævnt.  

14. Bestem absorbansen ved aflæsning ved 405 nm (A405 værdi) af hver analysebrønd inden for en time 
efter tilsætning af stopopløsningen (trin 13) idet der foretages en blindprøvekorrigering i overensstem- 
melse med det anvendte spektrofotometriske system.  

15. Gem stripholderen og stripstativet til senere brug.  
16. Bortskaf de resterende fortyndede prøver, substrater og brugte mikroanalysestrips  i henhold til 

gældende kliniske retningslinjer for bortskaffelse af biologisk farligt materiale. Gem stripholderen og 
stripstativet til senere brug. 

 
ANBEFALET METODE TIL BEKRÆFTELSE 
Hvis det er nødvendigt med en uafhængig bekræftelse af et positivt resultat, eller hvis et positivt resultat 
ikke stemmer overens med den kliniske fortolkning, kan den positive prøve genanalyseres ved en 
bekræftende analyse. Et negativt resultat kan ikke bekræftes. Bekræftelses-metoden anvender en 
prøvefortynder (CIC-Raji Bekræftelsesfortynder) som indeholder antihumane C3-fragment-antistoffer. For 
at bekræfte et positivt resultatet skal en alikvot af prøven fortyndes i CIC-Raji Bekræftelses-fortynder og en 
anden alikvot fortyndes tilsvarende i komplement-prøvefortynder. Begge prøver skal derefter analyseres i 
overensstemmelse med den sædvanlige procedure for MicroVue CIC-Raji–Cell Replacement EIA-procedure. 
Se afsnittene KLARGØRING AF REAGENS og TOLKNING AF RESULTATER for yderligere anvisninger. 

 
KVALITETSKONTROL 
Hvis positive og/eller negative kontroller ikke kan udføres korrekt, kontaktes Quidel Teknisk support 
hurtigst muligt. 
 

Udover kontroller medfølger desuden ANBEFALET METODE TIL BEKRÆFTELSE og VALIDERINGSPARAMETRE 
med MicroVue CIC-Raji –Cell Replacement Enzymimmunoassay. 
 

Ved at anvende kontrollerne, standarderne med validering og bekræftelsesmetoden, sikres opnåelsen af 
reproducerbart og nøjagtigt resultat. 

 
FORTOLKNING AF RESULTATER 

Beregning af resultater 
Beregninger: Standardkurven genereres ved hjælp af tom-formindsket A405 værdi af hver CIC-Raji-
standard på y-aksen contra de tildelte mikrogram af serum-behandlet, varme-aggregeret gamma globulin 
tilsvarende/ml (μg Eq/ml) angivet på certifikatanlysen for hver standard på x-aksen. Efter lineær 
regression, skal den genererede standardkurve overholde krav til bekræftelse (se nedenfor). 
Prøvekoncentrationerne beregnes derefter direkte fra standardkurven. De fleste computere og 
regnemaskiner kan udføre disse beregninger. 
 

Data kan også indtegnes manuelt i diagrammet hvoraf værdierne (μg Eq/ml) fra analyseprøverne kan 
aflæses ud fra standardkurvens best-fit-linie. Et eksempel på en typisk standardkurve er vist i Figur 1. 
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Figur 1 
Eksempel på Standardkurve 

 
 

Beregning af bekræftende analyse. For at et positivt resultat kan bekræftes, skal den immunkompleks-
koncentration (CIC), der blev påvist i prøven, der var fortyndet i CIC-Raji Bekræftelsesfortynder, divideres 
med den immunkomplekskoncentration der blev målt i prøven, der var fortyndet i 
komplementprøvefortynder, så der foreligger et forhold. 
 

forhold =  
[CIC] i CIC-Raji Bekræftelsesfortynder 

[CIC] i Komplementprøvefortynder 

 

Prøve A405 µg Eq/mL 

Standard A 0,6 0 
Standard B 0,18 5 
Standard C 0,45 17 
Standard D 0,75 30 
Standard E 1,16 48 

   
Prøve 1 0,15 3,9 
Prøve 2 0,50 19,1 
Prøve 3 1,00 40,9 

r = 1,00 m = 0,023 b = 0,06 

 

Validering 
Bestem hældningen, skæringspunktet og korrelationskoefficienten for den udledte best-fit-linie. Værdierne 
skal ligge inden for de specificerede områder, for at analysen kan kvalificeres: 
 

korrelationskoefficient (r):  > 0,95 

hældning (m): 0,013 to 0,034 

y-skæringspunkt (b): (–)0,07 to (+)0,10 

 
De fleste normale individer udviser målbare CIC-niveauer. Da der ikke findes et accepteret anormalt CIC-
niveau, skal brugeren fastlægge egne normalniveauer. Som en retningslinie kan det anføres, at CIC-
niveauer baseret på de resultater, der er opnået fra de normale populationer, som beskrevet under 
FORVENTEDE VÆRDIER, er som følger: 
 

Normale resultater: Værdier der er mindre end eller lig med 15 μg Eq/ml, regnes for normale CIC-niveauer. 
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Unormalt resultat: Værdier der er større eller lig med 20 μg Eq/ml antages for unormale for niveauer af 
CIC. Prøver som har målte koncentrationer af CIC, der er større end CIC-Raji standard E, bør rapporteres 
som større end den tildelte CIC-Raji standard E koncentration, angivet på analysecertifikatet. 
Tvetydige værdier: Værdier der er højere end 15 μg Eq/ml og lavere end 20 μg Eq/m, regnes for tvetydige. 
Disse prøver kan genanalyseres, eller nye prøver kan udtages og analyseres hvis dette er indikeret. Hvis en 
tvetydig prøve fortsat er tvetydig, skal prøven regnes for signifikant højere end normalt og kan rapporteres 
som anormal. 
 
Bekræftelsesresultater: Hvis forholdet ligger lavere end 0,5, er det positive CIC-resultat bekræftet. Med 
andre ord, en reduktionen på mere end 50 % i den foreliggende CIC-koncentration, bekræfter et positivt 
resultat. 
 

Fra tid til anden kan det forekomme, at en positiv prøve ikke bliver bekræftet. Ikke-bekræftede prøver 
forekommer bla. som følge af: (1) fejlhåndterede prøver (f.eks. kontaminerede eller varme-inaktiverede) 
eller (2) prøver indeholdende humane IgG-antistoffer der binder til muse-IgG. Sådanne prøver er dog ikke 
nødvendigvis negative for CIC. Det materiale der tilsyneladende giver falsk-positive resultater, kan dække 
over samtidigt forekommende CIC som, hvis det var til stede alene, ville give bekræftede positive CIC-
resultater. 

 
PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER 
Denne test måler immunkomplekser eller ophobninger af humant IgG indeholdende C3 
aktiveringsfragmenter. Derfor skal tilstande der fremmer aggregering af IgG eller komplementaktivering, 
undgås under prøveudtagning og behandling. 

 
FORVENTEDE VÆRDIER 
Der blev taget halvtreds (50) udvalgte sera fra et referenselaboratorie, som modtager prøver fra hele USA. 
Disse sera blev testet i MicroVue CIC-Raji –Cell Replacement EIA og i referenslaboratoriets Raji Celle-
analyse. Der var 92 % overensstemmelse mellem de to analyser ved målingen af CIC-forekomsten. 
 

Sera fra toogtreds (62) SLE-patienter fra to klinikker i det østlige USA og fra niogtyve (29) RA-patienter fra 
en rheumatologiklinik i det sydlige USA blev analyseret i MicroVue CIC-Raji –Cell Replacement EIA. Desuden 
blev der analyseret sera fra seksogtyve (26) normale individer fra to SLE-klinikcentre og fra femogtyve (25) 
klinisk, non-autoimmune patienter fra den rheumatologiske klinik. Gennemsnitskoncentrationerne for CIC, 
standardafvigelserne og hyppighedsfordelingen for hver population er anført i Figur 2, 3 og 4. 
 

Figure 2 
CIC-Raji Cell Replacement EIA  

Systemisk Lupus Erythematosus-population 
 

 
Figure 3 
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CIC-Raji Cell Replacement EIA  
Rheumatoid artritis-population 

 

 
 

Figure 4 
CIC-Raji Cell Replacement EIA  

Kontrolpopulation 
 

 
 

Graden af sygdomsaktivitet blev tildelt uafhængigt af nogen form for CIC-laboratoriedata på det ene SLE-
center og RA-centret. Denne bedømmelse blev udført af de behandlende læger. For at sikre konsekvens i 
rapporteringen blev en læge på hvert forsøgscenter bedt om at efterse patientjournalerne og den tildelte 
sygdomsaktivitet. En RA-patient blev beskrevet som værende i et fremskredent stadie af “udbrændthed”. 
CIC-resultaterne for denne patient lå på 1 μg Eq/ml. Da der ikke var RA-patienter med lignende resultater, 
blev dette individuelle resultat ikke medtaget i Tabel 2. Tabel 2 viser det observerede forhold mellem CIC 
målt ved MicroVue CIC-Raji –Cell Replacement Enzymimmunoassay og patienternes sygdomsaktivitet. 

 
Tabel 2 

Resultaterne fra CIC-Raji Cell Replacement Assay Sammenlignet med Sygdomsaktiviteten 

 % Abnormal* 

 Lav aktivitet Moderat aktivitet Høj aktivitet 

SLE 8 % (1/12) 36 % (4/11) 79 % (11/14) 

RA 0 % (0/4) 19 % (3/16) 50 % (4/8) 
* Tallene i parentes (efter hver % anormal) indikerer det antal patienter, der blev påvist som anormale, 
divideret med antallet af patienter med den pågældende sygdomsaktivitet.  

PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA 
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Nøjagtighed 
Til standardisering af analysen blev anvendt en WHO Immunkompleksstandard, dvs. tetanus-toxoid-anti-
tetanus toxoid-komplekser der var præinkuberede i friskt, normalt, humant serum. Med henblik på at teste 
analysens nøjagtighed blev fem fortyndinger med WHO Standard analyseret i triplikat ved ni kørsler med 
MicroVue-kittet. 
 

De analyserede koncentrationer viste en korrelation på 0,99 med de kendte værdier. 
 

Reproducerbarhed 
Patientprøver og kit-standarder blev testet ved ni analysekørsler med to forskellige kit-lots. Hver blev 
testet i triplikat inden for hver analysekørsel. Den gennemsnitlige variation mellem hver kørsel for prøve- 
og kitstandarder fremgår af Tabel 3 som inter-assay-variation. Den gennemsnitlige variation mellem hver 
kørsel for prøve- og kitstandarder fremgår af Tabel 3 som intra-assay-variation. 
 

Tabel 3 
Analysereproducerbarhed 

 
 Gennemsnit 

(µg Eq/mL) 
Intra-assay 

(% CV) 
Inter-assay 

(% CV) 

Prøve 1 56 5 9 

2 13 9 23 

Standard 1 4 8 30 

2 11 7 15 

3 23 5 9 

4 32 4 6 

5 40 5 6 

6 48 4 5 

7 59 3 4 

 

Sensitivitet 
MicroVue CIC-Raji –Cell Replacement EIA måler mindst 4 μg Eq/ml eller højere for hver CIC-analyt når 
sammenlignet med WHO-standarden. 
 

Specificitet 
De enoghalvtreds (51) kontrolsera der er beskrevet i afsnittet PRØVEEKSEMPLAR VÆRDIER, blev testet i 
MicroVue CIC-Raji –Cell Replacement Assay. Kun tre blev rapporteret som positive (konsekvent højere end 

15 μg Eq/ml) hvilket giver en specificitet på 94 %. 

 
ASSISTANCE 
For serviceydelser uden for USA kontaktes den lokale distributør. Yderligere information om Quidel, vores 
produkter og vore distributører kan findes på quidel.com. 
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