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2.7.35.	 ІМУНОНЕФЕЛОМЕТРІЯ	
ДЛЯ	КІЛЬКІСНОГО	ВИЗНАЧЕННЯ	
КОМПОНЕНТІВ	ВАКЦИН

ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП

Основний принцип нефелометрії наведений у за-
гальній статті «Визначення прозорості та ступе-
ня опалесценції рідин» (2.2.1 ).	Імунонефелометрія 
вимірює каламутність, яка обумовлена в загалом 
імунними комплексами, що утворюються в резуль-
таті реакції антиген-антитіло. Незважаючи на те, 
що імунонефелометрія застосовується для кількіс-
ного визначення як антитіл, так і антигенів, у цій 
загальній статті наводиться кількісне визначення 
антигенів як компонентів вакцини.

ПРИЛАД

Використовують нефелометр, наведений у загаль-
ній статті «Визначення прозорості та ступеня опа-
лесценції рідин» (2.2.1 ). Однак вимірювання можна 
проводити під кутом, відмінним від 90° та більшим 
за 0°.

МЕТОДИ

Загалом, динаміку реакції, яка вимірюється за до-
помогою розсіювання світла, можна описати трьо-
ма етапами. На початковому етапі виявляють ви-
хідний рівень розсіювання світла, обумовлений 
реакційним середовищем. Після додавання пер-
шого реактиву (антигена) спостерігається зростан-
ня сигналу з подальшим виходом на плато. Коли 
додається другий реактив (антитіло), відзначають 
друге зростання сигналу з другим плато, після чого 
спостерігається фінальне збільшення інтенсивності 
сигналу, яке триває до досягнення третього плато. 
Зона вимірювання починається з додавання друго-
го реактиву до досягнення більш високої інтенсив-
ності розсіювання світла (третє плато), що залежить 
від концентрації випробовуваного компонента.

Для кількісної оцінки імунних комплексів, що 
утворюються під час реакції цього типу, можуть 
бути використані наступні методи.

КІНЦЕВА ТОЧКА НЕФЕЛОМЕТРІЇ

Розсіювання світла вимірюється після утворення 
імунного комплексу, тобто приблизно через 60 хв. 
Коли надлишок антитіл використаний, у цьому ви-
падку, значення кінцевої точки прямо пропорційне 
кількісному вмісту випробовуваного компонента. 
Контрольний зразок (холоста проба) потрібен для 
віднімання значення неспецифічного розсіювання, 
що утворюються через реакційну суміш та реакцій-
ну/вимірювальну чарунку.

НЕФЕЛОМЕТРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ	

Нефелометричне оцінювання базується на швидко-
сті утворення імунного комплексу (швидкості збіль-
шення розсіювання світла), що прямо пропорційна 
концентрації випробовуваного компонента.

Є два способи нефелометричного оцінювання.

Нефелометричне	оцінювання	за	фіксованим	часом. Пер-
ше вимірювання розсіювання світла проводиться 
через кілька секунд після додавання останнього ре-
активу. Друге вимірювання проводиться через фік-
сований інтервалу часу, що встановлюється під час 
розробки методу. Різниця між 2 значеннями пропо-
рційна кількості випробовуваного компонента.

Нефелометричне	оцінювання	за	піком	(найвищою	точ-
кою)	першої	похідної. Формування імунного комп-
лексу описується кривою залежності першої похід-
ної від зміни розсіювання світла за часом (dΘD/dt). 
Два послідовні піки спостерігаються за рахунок до-
давання першого, а потім другого реактиву.

Висота третього піка першої похідної пропорційна 
кількості випробовуваного компонента в реакцій-
ному середовищі. Послідовні вимірювання прово-
дяться через кілька секунд після додавання другого 
реактиву.

У цьому випадку світло, розсіяне в реакційному 
середовищі, компонент і реактив не впливають на 
початкове значення отриманого сигналу.

УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

РЕАКТИВИ ТА СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ

Реактиви, розчинники та випробовувані зразки 
мають бути чистими та вільними від будь-яких 
суспендованих частинок. Для цього можуть бути 
розглянуті етапи попереднього фільтрування або 
центрифугування.

Імуносироватка (антисироватка) або антитіла ви-
бираються з урахуванням їх специфічності, осаджу-
ючої здатності та авідності (ступеня спорідненості) 
до антигена. Дійсно, висока авідність призводить 
до швидкого формування сигналів, що легко вияв-
ляються, і таким чином підвищує точність резуль-
татів.

Крім того, важливо визначити діапазон концентра-
цій антигена, який потрібно оцінювати з надлишком 
антитіл та перевіряти відсутність зонального ефекту 
в цьому діапазоні.

Рекомендується забезпечити подібність профілів 
відповідей до підхожого стандартного зразка.
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ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ВИПРОБОВУВАНИХ 
ЗРАЗКІВ

Для усунення ад'юванту або іншої інтерферуючої 
речовини може бути передбачена підхожа попередня 
обробка.

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Для оптимізації реакції для усіх реактивів потрібно 
забезпечити придатну температуру.

До зразків, розведених у придатному середовищі у 
вимірювальній реакційній чарунці, додають фіксо-
вану кількість антитіл. Виконують декілька визна-
чень існуючого випробовуваного розведення.

У деяких випадках перебіг реакції можна покращити 
шляхом введення додаткових речовин у реакційне 
середовище (наприклад, поліетиленгліколю).

Стандартні зразки та випробовувані зразки мають 
оброблятись однаково.

ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ (ХОЛОСТА ПРОБА)

Для забезпечення специфічності кількісних визна-
чень необхідно виміряти лише розсіювання, що 
дають імунні комплекси. Інші частинки, матриця 
зразка, реактиви або вимірювальна реакційна ча-
рунка можуть заважати. У тому випадку, коли ви-
користовується метод кінцевої точки, щоб уникнути 
привнесеного неспецифічного розсіювання в об-
численнях, необхідно провести контрольне випро-
бування (холосту пробу).

КАЛІБРУВАННЯ

Калібрувальну криву отримують шляхом підготовки 
набору розчинів стандартного зразка. Концентрації 
вибирають у порядку охоплення робочого діапазо-
ну.

МЕТОДИ ОБЧИСЛЕНЬ

Для обчислення використовується метод паралель-
них ліній (див. загальну статтю 5.3) або калібруваль-
на крива.

ПРИДАТНІСТЬ ВИПРОБУВАНЬ

ПРИДАТНІСТЬ КАЛІБРУВАЛЬНОЇ КРИВОЇ

Можна використовувати лише такі калібрувальні 
криві, які відповідають визначеним критеріям при-
датності.

Наведені нижче параметри є прикладами для ви-
значення критеріїв придатності:
— мінімум одиниць світлового розсіювання (LSU), 

отриманих для точки найнижчої концентрації на 
калібрувальній кривій;

— коефіцієнт варіації для LSU, виміряний для кож-
ної точки на кривій;

— коефіцієнти регресії або кореляції калібрувальної 
кривої;

— кутові коефіцієнти калібрувальної кривої.

ПРИДАТНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ

Такі критерії є прикладами критеріїв придатності 
випробовуваних зразків:
— коефіцієнт варіації або діапазон значень для ви-

значень, проведених на зразку;
— кількісне визначення внутрішнього стандартного 

зразка з моніторингом відхилень або контрольно-
го графіка.


