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2.6.17.	 ВИПРОБУВАННЯ	ІМУНОГЛОБУЛІНУ	НА	
АНТИКОМПЛЕМЕНТАРНУ	АКТИВНІСТЬ

Для вимірювання антикомплементарної активності 
(ACA) імуноглобуліну певну кількість випробову-
ваного матеріалу (10 мг імуноглобуліну) інкубують 
з певною кількістю комплементу мурчаків (20 СН50), 
а залишковий комплемент титрують; антикомпле-
ментарну активність виражають як витрату ком-
 плементу у відсотках по відношенню до контрольної 
кількості, яку приймають за 100 %.

Гемолітична одиниця активності комплементу 
(СН50) — це кількість комплементу, яка в даних 
умовах проведення реакції призводить до лізису  
2.5 × 108 оптимально сенсибілізованих еритроцитів 
від загальної кількості 5 × 108.

Основний розчин магнію та кальцію. 1.103 г кальцію 
хлориду Р  та 5.083 г магнію хлориду Р  розчиняють 
у воді Р  та доводять тим же розчинником до 25 мл.

Основний буферний розчин барбіталу. 207.5 г натрію 
хлориду Р та 25.48 г барбіталу натрію Р розчиняють 
в 4000 мл води Р  та доводять значення рН до 7.3, ви-
користовуючи 1 М розчин хлористоводневої кислоти. 
Додають 12.5 мл основного розчину магнію та каль-
цію та доводять об'єм розчину до 5000 мл водою Р. 
Фільтрують через мембранний фільтр (номінальний 
розмір пор — 0.22 мкм). Зберігають за температури 
4 °С у скляних контейнерах.

Розчин желатину. 12.5 г желатину Р розчиняють 
приблизно в 800 мл води Р  та нагрівають до кипіння 
на водяній бані. Охолоджують розчин до температу-
ри 20 °С та доводять до 10 л водою Р, фільтрують через 
мембранний фільтр (номінальний розмір пор — 0.22 
мкм). Зберігають за температури 4 °С. Використову-
ють тільки прозорі розчини.

Цитратний розчин. 8.0 г натрію цитрату Р, 4.2 г 
натрію хлориду Р та 20.5 г глюкози Р розчиняють 
в 750 мл води Р. Доводять значення рН до значення 
6.1, використовуючи 100 г/л розчину кислоти лимон-
ної Р, та доводять до 1000 мл водою Р.

Желатиново-барбіталовий буферний розчин. 
4 об'єми розчину желатину додають до 1 об'єму 
основного буферного розчину барбіталу та перемі-
шують. Якщо необхідно, доводять значення рН до 
7.3, використовуючи 1 М розчин натрію гідроксиду 
або 1 М розчин хлористоводневої кислоти. Витриму-
ють за температури 4 °С. Щодня готують свіжі роз-
чини.

Стабілізована кров барана. Збирають 1 об'єм кро-
ві барана в 1 об'єм цитратного розчину та перемі-
шують. Зберігають за температури 4 °С не менше 
7 діб та не більше 28 діб (стабілізовану кров барана 
та еритроцити барана можна отримати з численних 
комерційних джерел).

Гемолізин. Імуносироватку проти еритроцитів барана 
отримують від кролів (дану імуносироватку можна 
отримати з численних комерційних джерел).

Комплемент мурчаків. Готують пул сироватки з крові 
не менше ніж 10 мурчаків. Відокремлюють сиро-
ватку від крові, що згорнулася, шляхом центрифу-
гування за температури близько 4 °С. Сироватку 
зберігають у невеликих кількостях за температури 
нижче –70 °С.

МЕТОД

Приготування	стандартної	5	%	суспензії	еритроцитів	ба-
рана. Відокремлюють еритроцити барана шляхом 
центрифугування відповідного об'єму стабілізованої 
крові барана та промивають клітини (еритроцити) не 
менше трьох разів желатиново-барбіталовим буфер-
ним розчином. Готують 5 % (об/об) суспензію в тому 
самому розчині. Вимірюють концентрацію клітин в 
суспензії, як зазначено далі: 0.2 мл суспензії додають 
до 2.8 мл води Р  та центрифугують лізований роз-
чин протягом 5 хв за швидкості 1000 g; концентрація 
клітин є придатною, якщо оптична густина (2.2.25) 
надосадового шару за довжини хвилі 541 нм стано-
вить 0.62 ± 0.01. Коригують концентрацію клітин, 
додаючи желатиново-барбіталовий буферний роз-
чин відповідно до формули:

 Vf = (Vi  A)/0.62,
де:
Vf — остаточно відкоригований об'єм;
Vi — первинний об'єм;
A — оптична густина вихідної суспензії за довжини 

хвилі 541 нм.

Скоригована суспензія містить близько 1109 клі-
тин/мл.

Титрування	гемолізину. Готують розведення гемолізи-
ну, як зазначено в Табл. 2.6.17.-1.

1.0 мл 5 % суспезії еритроцитів барана додають 
у кожну пробірку серії розведень гемолізину, почи-
наючи з розведення 1:75, та перемішують. Інкубують 
за температури 37 °С протягом 30 хв.

Переносять 0.2 мл кожної з цих інкубованих сумі-
шей у нові пробірки та додають 1.10 мл желатиново-
барбіталового буферного розчину та 0.2 мл розве-
деного комплементу мурчаків (наприклад, 1:150). 
Виконують цю процедуру в двох повторностях.

Як контрольні проби негемолізованих клітин готу-
ють три пробірки з 1.4 мл желатиново-барбіталового 
буферного розчину та 0.1 мл 5 % суспензії еритро-
цитів барана.

Як контрольні проби повністю гемолізованих клітин 
готують три пробірки з 1.4 мл води Р  та 0.1 мл 5 % 
суспензії еритроцитів барана.

Інкубують усі пробірки за температури 37 °С про-
тягом 60 хв та центрифугують за швидкості 1000 g 
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протягом 5 хв. Вимірюють оптичну густину (2.2.25) 
надосадової рідини за довжини хвилі 541 нм та об-
числюють ступінь гемолізу в кожній пробірці у від-
сотковому вираженні за формулою:

((Aa – Ab)/(Ab – A1))  100,

де:
Aa — оптична густина для пробірок із розведенням 

гемолізину;
Ab — середня оптична густина для трьох пробірок 

із повним гемолізом;
A1 — середня оптична густина для трьох пробірок, 

в яких не відбувся гемоліз.

На міліметровому папері будують графік залежно-
сті ступеня гемолізу (відкладається по осі ординат), 
у відсотках, від відповідної величини розведення 
гемолізину (відкладається по осі абсцис). Викорис-
товуючи графік, підбиранням визначають оптималь-
ну величину розведення гемолізину. Обирають таке 
розведення, за якого подальше збільшення кількості 
гемолізину не призводить до істотної зміни ступе-
ня гемолізу. Це розведення визначається як одна 
мінімальна гемолітична одиниця (1 MHU) в 1.0 мл. 
Оптимальне гемолітичне розведення гемолізину для 
приготування сенсибілізованих еритроцитів барана 
містить 2 MHU/мл.

Результати титрування гемолізину придатні, якщо 
максимальний ступінь гемолізу потрапляє у інтер-
вал значень від 50 % до 70 %. Якщо максимальний 
ступінь гемолізу не потрапляє у даний інтервал, по-
вторюють титрування з більше або менше розведе-
ним розчином комплементу.

Приготування	оптимально	сенсибілізованих	
еритроцитів	барана	(гемолітична	система)

Готують відповідний об'єм розведеного гемолізину, 
що містить 2 MHU/мл, та рівний об'єм стандартної 
5 % суспензії еритроцитів барана. Додають розведе-
ний гемолізин до стандартної клітинної суспензії та 
перемішують. Інкубують за температури 37 °С про-
тягом 15 хв, зберігають за температури від 2 °С до 
8 °С та використовують протягом 6 год.

Титрування	комплементу

Готують відповідне розведення комплементу (на-
приклад, 1:250) у желатиново-барбіталовому бу-
ферному розчині та виконують титрування у двох 
повторностях, як зазначено в Табл. 2.6.17.-2.

Таблиця 2.6.17.-2

Номер	пробірки Об'єм	розведеного	
комплементу	

(наприклад,	1:250)	
(мл)

Об'єм	желатиново-
барбіталового	

буферного	розчину	
(мл)

1 0.1 1.2
2 0.2 1.1
3 0.3 1.0
4 0.4 0.9

5 0.5 0.8
6 0.6 0.7
7 0.7 0.6
8 0.8 0.5
9 0.9 0.4

10 1.0 0.3
11 1.1 0.2
12 1.2 0.1

Три пробірки як 
контроль клітин 
із 0 % гемолізом

– 1.3

Три пробірки із 
100 % гемолізом 

– 1.3 мл води

Додають 0.2 мл сенсибілізованих еритроцитів барана 
в кожну пробірку, ретельно перемішують та інкубу-
ють за температури 37 °С протягом 60 хв. Охолоджу-
ють пробірки у льодяній бані та центрифугують за 
швидкості 1000 g протягом 5 хв. Вимірюють оптичну 
густину надосадової рідини за довжини хвилі 541 нм 
та обчислюють ступінь гемолізу (Y) за формулою:

(Ac – A1)/(Ab – A1),
де:
Ac — оптична густина для пробірок 1-12;
Ab — середня оптична густина для пробірок із 100 % 

гемолізом;
A1 — середня оптична густина контрольних клітин-

них проб із 0 % гемолізом.

Будують на логарифмічному міліметровому папері 
графік, де по осі абсцис відкладають Y/(1-Y), а по осі 
ординат – кількість розведеного комплементу в мілі-
літрах. Проводять пряму, максимально наближену 
до точок, та визначають ординату для 50 % гемо-
літичної дози комплементу, для якої Y/(1-Y) = 1.0. 
Обчислюють активність у гемоліти чних одиницях 
(СН50/мл) за формулою:

Cd/(Ca  5),
де:
Сd — відповідна величина розведення комплемен-

ту;
Ca — об'єм розведеного комплементу в мілілітрах, 

наслідком якого є 50 % гемоліз;
5 — масштабний коефіцієнт, що враховує кіль-

кість еритроцитів.

Випробування вважається придатним, якщо графік є 
прямою лінією в діапазоні значень ступеня гемолізу 
між 15 % та 85 %, а кут нахилу прямої – від 0.15 до 
0.40 (переважно від 0.18 до 0.30).

Випробування	на	антикомплементарну	активність

Готують розведення комплементу, що містить 
100 СН50/мл, шляхом розведення титрованого 
комплементу мурчаків желатиново-барбіталовим 
буферним розчином. Залежно від випробовуваного 
імуноглобуліну та на основі даних валідації, значен-
ня рН доводять до 7, якщо це необхідно. Для імуно-
глобуліну з вмістом 50 мг/мл готують інкубаційні 
суміші, як зазначено нижче.
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Таблиця 2.6.17.-3.

Випробовуваний	
імуноглобулін

Контрольна	проба	
комплементу	(у	двох	

повторностях)

Імуноглобулін 
(50 мг/мл)

0.2 мл –

Желатиново 
барбіталовий 

буферний розчин

0.6 мл 0.8 мл

Комплемент 0.2 мл 0.2 мл

Випробування проводять на випробовуваному 
імуноглобуліні та готують негативні та позитивні 
конт ролі АСА з використанням БСП імуноглобу-
ліну людини для визначення антикомплементарної ак-
тивності (Human immunoglobulin for anticomplementary 
activity BRP) , як зазначено в інструкції до за-
стосування, що додається до стандартного пре-
парату. Додають більші або менші об'єми випро-
бовуваного зразка та желатиново-барбіталового 
буферного розчину, якщо концентрація імуногло-
буліну відрізняється від 50 мг/мл; наприклад, до-
дають 0.47 мл желатиново-барбіталового буферно-
го розчину до 0.33 мл імуноглобуліну, що містить  
30 мг/мл, для отримання 0.8 мл. Закривають пробір-
ки та інкубують за температури 37 °С протягом 60 хв. 
Для розведення комплементу до 9.8 мл желатиново-
барбіталового буферного розчину додають 0.2 мл 
кожної інкубаційної суміші. Щоб визначити залиш-
кову активність комплементу, для кожної пробірки 
виконують титрування комплементу, як наведено 
вище (Табл. 2.6.17.-2). Обчислюють антикомпле-
ментарну активність випробовуваного  препарату 
відносно контрольної проби комплементу, яку бе-
руть за 100 %, за формулою:

((a – b)/a)  100,
де:
a — середня активність комплементу (СН50/мл) 

у контрольній пробі комплементу;
b — активність комплементу (СН50/мл) у випробо-

вуваному зразку.

Випробовування вважається придатним, якщо:
— значення антикомплементарної активності, 

знай дені для негативного контролю АСА та по-
зитивного контролю АСА, знаходяться у межах, 
зазначених у інструкції для застосування (листку-
вкладиші), що додається до стандартного препа-
рату;

— активність комплементу в контрольній пробі 
комплементу (a) знаходиться в діапазоні від 80 
до 120 СН50/мл.


