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1. ВИКОРИСТАННЯ 

Імуноферментний колориметричний метод кількісного визначення концентрації  ЦІК C1q у людській сироватці 

або плазмі. Набір ЦІК C1q ІФА призначений тільки для лабораторного використання. 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОЯСНЕННЯ 
Система комплементу - це біохімічний каскад імунної системи, який допомагає очистити організм від 
патогенів. Вона походить від багатьох дрібних білків плазми, які працюють разом для формування первинного 
кінцевого результату цитолізу шляхом порушення плазматичної мембрани клітини-мішені. 
Активація цієї системи призводить до цитолізу, хемотаксису, опсонізації , імунного кліренсу і запалення, а 
також маркування патогенів для фагоцитозу. Система комплементу складається з більш ніж 35 розчинних і 
зв'язаних з клітинами білків, 12 з яких безпосередньо беруть участь у шляхах комплементу. Білки спричиняють 
5% сироваткової глобулінової фракції. Білки комплементу синтезуються головним чином гепатоцитами ; однак 
значні кількості продукуються також моноцитами, макрофагами і епітелієм клітин в шлунково-кишковому і 
сечостатевому трактах. 
C1q бере участь в класичному шляху комплементу. Класичний шлях ініціюється активацією С1-комплексу (який 
складається з однієї молекули C1q і двох молекул C1r і C1s) або за зв'язуванням C1q з антитілами класів M і G, 
комплексними з антигенами, або за допомогою його зв'язування C1q з поверхнею збудника. 
Система комплементу може грати роль у багатьох захворюваннях з імунним компонентом, таким як Синдром 
Барракера - Сімонса, хвороба Альцгеймера, астма, червоний вовчак, різні форми артриту, аутоімунних 
захворюваннях серця і розсіяного склерозу, аутоімунних захворюваннях та інфекціях (особливо менінгіт). 
Існує безліч тестів для визначення ЦІК, що включають тест осадження з ПЕГ, радіальну імунодифузію , і 
клітинні тести, як тест клітини Рея. Не існує однієї процедури для визначення всіх типів імунокомплексу; в 
торгівлі існує деякий тест для визначення фрагментів комплексу (Es. C1q і C3d), які мають важливе 
діагностичне значення. 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
ЦІК C1q ІФА заснований на зв'язуванні C1q-пов'язаних імунокомплексів з C1q, адсорбованих на мікропланшеті. 
а першій стадії зразки додають до мікропланшету, адсорбованому з C1q; під час наступної інкубації, C1q-
фіксуючі циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) зв'язуються з C1q, іммобілізованим на мікропланшеті. 
Мікропланшет промивають для видалення незв'язаних сироваткових білків. 
На другому етапі додають анти-людський IgG, кон'югований з пероксидазою хрону (HRP); він пов'язує 
імунокомплекс фіксований на мікропланшеті. Етап промивання видаляє незв'язаний кон'югат. 
На третьому етапі додають субстрат ТМБ, і він реагує з кон'югатом, фіксованим на мікропланшеті, розвиває 
колориметричну реакцію. 
Величина або комплекс ЦІК IgG пропорційна інтенсивності кольору, що зчитується при 450 нм. 
Імунокомплексну концентрацію у зразку розраховують за допомогою калібрувальної кривої. 
Теплова агрегація гамма-глобуліну людини на мл (мкгЕкв / мл) є одиницею вимірювання результатів. 
 
4. РЕАГЕНТИ, МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
4.1. Реагенти і матеріали, що постачаються в наборі. 
1. Мікропланшет MTP (1 розбірний мікропланшет) Мікропланшет, покрита C1q 
2. Ферментний Кон'югат ENZCONJ CONC, концентрат (100x), (1 ампула, 0,5 мл) Антитіла анти людського IgG , 
кон'юговані з пероксидазою хрону (HRP) 
3. Буфер кон'югату ENZCONJDIL (1 флакон, 20 мл) Фосфатний буфер 74 мМ рН 7,4 
4. CAL A CAL B CAL C Стандарт А-С (3 флакони, по 1,5 мл) 
5. КОНТРОЛЬ - / КОНТРОЛЬ + Контроль негативний контроль / позитивний контроль (2 ампули, по 1,5 мл, 
готова до використання) 74 мМ фосфатний буфер, рН 7,4, 1 г / л BSA 
6. Розчин субстрату ТМБ (1 флакон, 15 мл) H2O2-TMБ (0,26 г / л) (уникайте контакту зі шкірою) 
7. Стоп-розчин TMБ СТОП (1 флакон, 15 мл) Сірчана кислота 0,15 моль / л (уникайте контакту зі шкірою) 
8. Буфер для промивання WASHBUF CONC, концентрат (10х), (2 ампули, по 50 мл кожного) Фосфатний буфер 
0,2М, рН 7,4 
9. SAMPLEDIL Розчинник зразка (1 флакон, 50 мл) Фосфатний буфер 74 мМ рН 7,4; BSA 1 г / л 
 
4.2. Реагенти необхідні , які не постачаються 
Дистильована вода. 
4.3. Допоміжні матеріали та прилади 
Автоматичний дозатор. 
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Рідер  мікропланшетів (450 нм, 620-630 нм) 
Примітка: Зберігайте всі реагенти при температурі 2-8 ° C у темряві. 
Відкрийте пакет з мікропланшетом тільки тоді, коли він знаходиться при кімнатній температурі і закрийте 
його відразу після використання; після відкриття мікропланшет стабільний до закінчення терміну 
придатності набору. 
 
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 Цей комплект призначений для використання in vitro тільки професійними особами. Не для внутрішнього 
або зовнішнього використання для людей або тварин. 

 Під час роботи з наданими реагентами використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту. 

 Дотримуйтесь належної лабораторної практики (GLP) для обробки продуктів крові. 

 Весь людський вихідний матеріал, використаний для приготування реагентів, був випробуваний і визнаний 
негативним для антитіл до ВІЛ 1 & 2, HbsAg і HCV. Однак жоден метод тестування не може забезпечити повну 
гарантію того, що ВІЛ, HBV, HCV або інші інфекційні агенти відсутні. Таким чином, потрібно виконувати 
обробку калібраторів та контролів таким же чином, як потенційно інфекційний матеріал. 

 Матеріал тваринного походження, використаний для приготування набору, був отриманий від тварин, 
сертифікованих як здорові і бичачий білок був отриманий з країн, не інфікованих BSE, але ці матеріали повинні 
обертатися як потенційно інфекційні. 

 Деякі реагенти містять невеликі кількості Proclin 300R як консерванту. Уникайте контакту зі шкірою або 
слизовою. 

 Субстрат ТМБ містить подразник, який може бути шкідливим при вдиханні, потраплянні в організм або 
всмоктуванні шкірою. Щоб уникнути травм, уникайте вдихання, проковтування або контакту зі шкірою та 
очима. 

 Стоп-розчин складається з розведеного розчину сірчаної кислоти. Сірчана кислота отруйна і корозійна і може 
бути токсичною при попаданні в організм. Щоб запобігти хімічним опікам, уникайте контакту з шкірою та 
очима. 

 Уникайте впливу реагенту TMB / H2O2 на спрямовані сонячні промені, метали або окислювачі. Не 
заморожуйте розчин. 
 
6. Застереження 

 Будь ласка, суворо дотримуйтесь послідовності кроків, передбачених у цьому протоколі. Дані про 
продуктивність , представлені тут , були отримані з використанням специфічних реагентів, перерахованих у цій 
Інструкції для застосування. 

 Всі реактиви слід зберігати в охолодженому місці при температурі 2-8 ° C у оригінальному контейнері. Будь-
які винятки явно зазначено. Реагенти стабільні до закінчення терміну придатності при зберіганні та обертанні, 
як зазначено. 

 Дозволити всім компонентам комплекту і зразкам досягти кімнатної температури (22-28 ° C) і добре 
перемішати перед використанням. 

 Не обмінюйте компоненти комплекту з різних лотів. Термін придатності надрукований на коробці та 
етикетках флаконів,необхідно дотримуватися терміну придатності. Не використовуйте будь-який компонент 
комплекту після закінчення терміну придатності. 
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ферментний кон'югат призначений для забезпечення максимальної чутливості дози і 
може бути забруднений зовнішніми агентами, якщо вони не використовуються належним чином: Тому 
рекомендується використовувати одноразові витратні матеріали (наконечники, пляшки, лотки тощо). Для 
розділених доз беруть точну кількість кон'югату, не потрібно повторно вводити будь-які відходи в оригінальну 
пляшку. Крім того, для розподілу доз  за допомогою автоматичних і напівавтоматичних пристроїв, перш ніж 
використовувати кон'югат, доцільно очищати систему обробки рідини, забезпечуючи проведення процедур 
промивання, депротеїнізацію і дезактивацію, ефективну для запобігання забруднення кон'югату; ця 
процедура дуже високо рекомендується, коли комплект обробляється з використанням аналізаторів, які не 
обладнані одноразовими наконечниками. 

 Якщо ви користуєтеся автоматизованим обладнанням, користувач несе відповідальність, щоб переконатися, 
що комплект був відповідним чином перевірений. 

 Неповне або неточне видалення рідини з лунок може вплинути на точність аналізу та / або збільшити фон. 
Для підвищення продуктивності комплекту на автоматичних системах рекомендується збільшити кількість 
кроків промивання. 
• Важливо, щоб час реакції в кожній лунці підтримувався постійним для відтворюваних результатів. Піпетовані 
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зразки не повинні виходити за межі десяти хвилин, щоб уникнути відхилення аналізу. Якщо потрібно більше 
10 хвилин, дотримуйтесь того ж порядку розподілу. Якщо використовується більше одного планшету, 
рекомендується повторити криву дозової відповіді в кожному планшеті. 

 Додавання розчину субстрату TMБ ініціює кінетичну реакцію, яка припиняється додаванням Стоп-розчину. 
Тому субстрат TMБ і стоп-розчин повинні бути додані в той самій послідовності для усунення будь-якого часу 
відхилення під час реакції. 

 Дотримуватися вказівок щодо проведення контролю якості в медичних лабораторіях шляхом аналізу 
контролів та / або об'єднаних сироваток. 

 Максимальна точність необхідна для відновлення і дозування реагентів. 

 Зразки, мікробіологічно забруднені, високоліпемічні або гемолізовані, не повинні використовуватися в 
аналізі. 

 Рідери мікропланшетів вимірюють вертикально. Не торкайтеся дна лунок. 
 
7. ПРОЦЕДУРА 
7.1. Підготовка калібраторів 
Калібратори готові до використання і мають такі концентрації: 

 Кал А Кал В Кал С 

Мкгекв/мл 0 16 64 

 
Перед використанням калібратори досягають кімнатної температури (22-28 ° C). Змішати. Після відкриття 
калібратори стабільні 6 місяців при 2-8 ° C. 
7.2. Приготування розведеного кон'югату 
Концентрований кон'югат ENZCONJ 1: 100 розводять буфером кон'югату ENZCONJDIL. Точна кількість 
пропорційна кількості аналізів. Добре перемішати і уникнути спінювання. Стабільний протягом 3 годин у 
приміщенні при температурі (22-28 ° С). 
7.3. Приготування промивного розчину 
Розбавляють вміст кожного флакона «10Х Конц. Промийте розчин з дистильованою водою до кінцевого 
об'єму 500 мл перед використанням. Для менших обсягів дотримуються співвідношення розведення 1:10. 
Розведений промивний розчин стабільний протягом 30 днів при 2-8 ° С. 
У концентрованому промивному розчині можна спостерігати наявність кристалів. У цьому випадку змішайте 
при кімнатній температурі до спостереження повного розчинення кристалів. Для більшої точності 
розбавляють всю пляшку концентрованого миючого розчину до 500 мл, кристали повністю розчиняються. 
7.4. Підготовка зразка 
Аналіз ЦІК може бути виконаний в людській сироватці або плазмі. Зразки, які не відразу обробляються 
(протягом 24 год) слід зберігати при температурі -20 ° C. Зразки не слід розморожувати більше одного разу. 
Прокапування в пробірку для аналізу: 

Зразок 10 мкл 

Розчинник зразка SAMPLEDIL 500 мкл 

 
Змішати. Уникайте використання вихрового змішувача. 
Контролі готові до використання. 
 
7.5. Процедура 

 Дозвольте всім реагентам досягти кімнатної температури (22-28 ° C) протягом щонайменше 30 хвилин. 
Наприкінці аналізу негайно зберігайте реагенти при температурі 2-8 ° C: уникайте тривалого впливу кімнатної 
температури. 

 Невикористані стріпи мікролунок з покриттям повинні бути надійно запечатані у пакеті з  фольги,  що містить 
осушувач та зберігають при 2-8 ° С. 

 Щоб уникнути потенційного мікробного та / або хімічного забруднення, невикористовувані реагенти ніколи 
не повинні переноситися в оригінальні флакони. 

 Для того, щоб підвищити точність тесту, необхідно виконати визначення в дублікаті 
підготувати дві лунки для кожної точки калібрувальної кривої (CAL A - CAL C), дві для кожного контролю, по дві 
для кожного зразка, по одному для порожньої (бланк). 
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реагенти калібратор Зразок/контролі Порожня (бланк) 

Калібратор Кал А-Кал С 100 мкл   

контролі  100 мкл  

Розведений зразок  100 мкл  

Інкубують 30 хвилин при 37 ° С. 
Витягують вміст з кожної лунки і промивають лунки три рази по 300 мкл розведеного промивного 
розчину. 
Важливе зауваження: під час кожного етапу промивання обережно струсіть пластину протягом 5 
секунд і видаліть надлишок розчину, постукуючи інвертованою пластиною на абсорбуючий паперовий 
рушник. 
Автоматичний вошер: якщо ви використовуєте автоматизоване обладнання, мийте лунки не менше 5 
разів. 

Розведений кон’югат 100 мкл 100 мкл  

Інкубують 30 хвилин при 37 ° С. 
Видаляють вміст з кожної лунки, промивають лунки три рази по 300 мкл розведеного промивного 
розчину. 
Промивання: слідуйте тим же ознакам попереднього пункту. 

ТМБ субстрат 100 мкл 100 мкл 100 мкл  

Інкубуйте 15 хвилин в темряві при кімнатній температурі (22-28 ° C). 

Стоп розчин 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Обережно струсіть мікропланшет. 
Зчитуємо абсорбцію (OГ) при 450 нм проти еталонної довжини хвилі 620-630 нм або проти порожньої 
(бланк) протягом 5 хвилин. 

  
8. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Кожна лабораторія повинна проаналізувати контроль нормального, високого та низького рівнів діапазону ЦІК 
C1q для моніторингу  продуктивності аналізу. Ці контролі повинні розглядатися як невідомі та значення, 
визначені в кожній виконаній процедурі випробування . Для забезпечення ефективності реалізованих 
реагентів слід підтримувати діаграми контролю якості.  
Для встановлення тенденцій слід застосовувати відповідні статистичні методи. Індивідуальній лабораторії слід 
встановити допустимі межі продуктивності аналізу. Крім того, максимальна абсорбція повинна відповідати 
минулому досвіду. Значне відхилення від встановлених показників може свідчити про непомітну зміну 
експериментальних умов або деградацію реагентів набору. Свіжі реагенти слід використовувати для 
визначення причини для варіацій. 
 
9. РЕЗУЛЬТАТИ 
9.1. Середнє поглинання 
Обчислюють середнє значення абсорбції (OГ середнє) для кожної точки калібрувальної кривої та кожного 
зразка. 
9.2. Розрахунок калібрувальної кривої 
Визначають середню величину абсорбції (OГ середнє) кожного калібратора (КАЛ A - КАЛ C) проти 
концентрації. 
Намалюйте криву найкращої відповідності через нанесені точки. 
9.3. Розрахунок результатів 
Інтерполюють значення зразків на калібрувальну криву для отримання відповідних значень концентрацій, 
виражених в мкгЕкв / мл. 
10. РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ 

  мкгЕкв / мл агрегатів IgG 

Негативний зразок  <16 

Невизначений зразок між 16 та 18 

Позитивний зразок             >18    

Зверніть увагу на те, що визначення діапазону очікуваних значень для «нормальної» популяції в даному 
методі залежить від багатьох факторів, таких як специфічність і чутливість використовуваного методу і тип 
населення, що досліджується. Тому кожна лабораторія повинна враховувати діапазон, що задається 
виробником як загальний індикатор і виробляє власний діапазон очікуваних значень на основі результатів 
корінного населення, де працює лабораторія. 
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11. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
11.1. Точність 
В аналізі варіація 
У межах прогону варіації визначали за допомогою повторних вимірювань (16х) двох різних контрольних 
сироваток в одному аналізі. Варіації в межах аналізу ≤ 5,3%. 
Між аналізами варіація 
Між прогонами варіації визначали повторюваними вимірюваннями двох різних контрольних сироваток у 2 
різних лотах. Варіабельність між аналізами ≤ 6,0%. 
11.2. Відновлення 
Відновлення 12,5 - 25 - 50 -100 мкгЕкв / мл скупчення IgG, доданих до зразка, дало значення між 94,3% і 
105,7% щодо вихідних концентрацій. 
11.3. Межа виявлення 
Найменшою виявленою концентрацією ЦІК C1q, що можна відрізнити від нульового стандарту, є 1,0 мкгЕкв / 
мл при 99% межі довіри. 
 
11.4. Діагностична специфічність і чутливість 
Клінічна специфічність і чутливість 
92 зразка сироватки, зібраних з нормальних, асимптоматичних суб'єктів, тестували за допомогою ЦІК C1q ІФА 
Dia.Metra. Клінічна специфічність аналізу становила 96%. 
125 зразків сироватки, зібраних у пацієнтів із системним червоним вовчаком (СЧВ), ревматоїдним артритом 
(РA) або іншими розладами тестували за допомогою ЦІК C1q. Загальна клінічна чутливість склала 92%. 
Специфічність і чутливість vs комерційного методу 
Зразки, отримані від 209 пацієнтів з СЧВ, РА або іншими порушеннями, тестували за допомогою IBL ЦІК-C1q 
ІФА та іншого комерційного набору. Отримані результати наведені в таблиці нижче: 

IBL Цік-C1q ІФА - + - + 

Комерційний 
набір 

- + + - 

РА пацієнти 20 12 4 4 

СЧВ пацієнти 38 25 12 6 

інші 0 85 2 1 

 
З 209 випробуваних зразків отримано наступну діагностичну чутливість і специфічність: 

 РА СЧВ Інше РА+СЧВ РА+СЧВ+інше 

чутливість 75,0% 67,6% 97,7% 69,8% 87,1% 

специфічність 83,3% 86,4% - 85,3% 84,1% 

угода - - - 78,5% 86,1% 

 
Порівняльні дані 
Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК), зібрані у 160 пацієнтів із системним червоним вовчаком 
(СЧВ),ревматоїдний артрит (РА), або інші суб'єкти розладів, і 95 від нормальних, безсимптомних суб'єктів 
вимірюється. 
Загальна згода між двома методами випробувань становила 87%. 

Середня концентрація ЦІК здорових донорів становила 2,1 мкгЕкв / мл (С.В.  1,6) 
12. УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 
Реагенти слід утилізувати відповідно до місцевих правил 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

REF № Кат.: 

LOT № Партії: 

 
Використати до: 

 
Кількість тестів: 

CONC Концентрат 

LYO Ліофілізований 

IVD Медичний пристрій для діагностики in vitro 

 

Оціночний набір 

 
Прочитайте інструкцію перед використанням 

 
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла. 

 
Зберігати при температурі: 

 
Виробник: 

 
Увага! 

Умовні позначення компонентів див. у розділі «Матеріали, що входять до набору». 

 

 

СКАРГИ: Первинно скарги можна пред’явити в письмовому вигляді або усно. Згодом необхідно 

подати їх, включаючи хід дослідження та отримані результати, в письмовому вигляді, з аналітичних 

міркувань. 

ГАРАНТІЯ: Гарантується відсутність у продукті дефектних матеріалів у межах відповідного терміну 

придатності, а також дотримання специфікацій, поданих разом із продуктом. Продукт слід 

використовувати за призначенням, відповідно до всіх інструкцій, наведених в інструкції з 

використання та в межах відповідного терміну придатності продукту. Будь-яка модифікація 

процедури аналізу, або обміну, або змішування компонентів різних партій може негативно вплинути 

на результати. Ці випадки анулюють будь-які вимоги про заміну. 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН РІВЕНЬ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ 

ВКАЗАНОГО (-ИХ)НАБОРУ(ІВ) . ЗА ЖОДНИХ УМОВ ВИРОБНИК НЕ МАЄ НЕСТИ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ 

ПРИБУТКУ, ВТРАТУ ПРОДАЖ, ТРАВМИ ЛЮДЕЙ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ АБО 

ІНШІ ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ.  

 

Уповноважений представник: ТОВ «АЙ ВІ СЕТ»,  01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 19 А,  
оф. 1,тел.  (044) 223-83-18,  info@ivset.ua www.ivset.ua 
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E-MAIL:  

WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  

IBL@IBL-International.com  
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