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2.7.9.	 ВИПРОБУВАННЯ	ІМУНОГЛОБУЛІНУ	
НА	Fc-ФУНКЦІЮ	

Випробування імуноглобуліну на Fc-функцію проводять 
з використанням методу А або Б. Метод Б — це адап-
тована процедура методу А з використанням планше-
тів для мікротитрування для вимірювання ступеня 
комплемент-опосередкованого гемолізу. Відмінності 
у процедурах між методами А та Б розглядаються у 
випробуванні.

РЕАКТИВИ

Стабілізована кров людини. Збирають кров людини 
групи 0 в розчині антикоагулянту ACD. Зберігають 
стабілізовану кров за температури 4 °С протягом не 
більше 3 тижнів.

Фосфатно-сольовий буфер із значенням рН 7.2. Роз
чиняють 1.022 г динатрію гідрофосфату безводно-
го Р, 0.336 г натрію дигідрофосфату безводного Р  та 
8.766 г хлориду натрію Р  у 800 мл води Р  та доводять 
до 1000 мл тим же розчинником.

Магнію та кальцію основний розчин. Розчиняють 
1.103 г кальцію хлориду Р  та 5.083 г магнію хлориду Р 
у воді Р  та доводять до 25 мл тим же розчинником.

Барбіталовий основний буферний розчин. Розчиняють 
207.5 г натрію хлориду Р  та 25.48 г барбітал-натрію Р 
в 4000 мл води Р  та доводять значення рН до 7.3 
з використанням 1 М хлористоводневої кислоти. 
Додають 12.5 мл магнію та кальцію основного роз
чину та доводять до 5000 мл водою Р. Зберігають за 
температури 4 °C в прозорих контейнерах.

Барбітал-альбуміновий буферний розчин. Розчиняють 
0.150 г альбуміну бичачого Р  в 20 мл барбіталовому 
основному буферному розчині та доводять до 100 мл 
водою Р. Готують безпосередньо перед використан
ням.

Розчин танінової кислоти. Розчиняють 10 мг таніно-
вої кислоти Р  в 100 мл фосфатносольового буфера, 
рН 7.2. Готують безпосередньо перед використан
ням.

Комплемент мурчака. Готують пул сироватки з кро
ві не менше 10 мурчаків. Центрифугуванням, за 
температури приблизно 4 °С, відокремлюють си
роватку від крові, яка згорнулася. Зберігають си
роватку крові в невеликих кількостях за темпера
тури нижче –70 °С. Безпосередньо перед початком 
комплементініційованого гемолізу, доводять 
барбіталальбуміновим буферним розчином до вмі
сту 125200 CH50/мл. Під час випробування розчини 
зберігають на льодяній бані.

Антиген краснухи. Придатний антиген краснухи для 
титрування гальмуванням гемаглютинації (HIT). 
Титр має становити> 256 HAодиниць.

Приготування	 еритроцитів	 людини,	 оброблених	 тані-
ном. Відокремлюють еритроцити людини шляхом 

центрифугування підхожого об'єму стабілізова
ної крові. Промивають клітини як мінімум тричі 
фосфатносольовим буфером із значенням рН 7.2 
та суспендують в фосфатносольовому буфері із 
значенням рН 7.2, щоб отримати суспензію до  
2 % (об/об). Додають 0.2 мл розчину танінової кис
лоти до 14.8 мл фосфатносольового буфера зі зна
ченням рН 7.2. Змішують 1 об'єм свіжопригото
ваного розчину з 1 об'ємом суспензії еритроцитів 
людини та інкубують за температури 37 °С протягом 
10 хв. Відокремлюють клітини центрифугуванням 
(на швидкості 800 g протягом 10 хв), відбирають 
надосадову рідину та однократно промивають клі
тини фосфатносольовим буфером із значенням 
рН 7.2. Ресуспендують клітини, оброблені таніном, 
у фосфатносольовому буфері зі значенням рН 7.2 
до отримання суспензії 1 % (об/об).

Покриття	антигеном	еритроцитів	людини,	оброблених	
таніном. Беруть відповідний об'єм (Vs) оброблених 
таніном клітин, додають 0.2 мл антигена краснухи 
на 1.0 мл оброблених таніном клітини та інкубують 
за температури 37 °С протягом 30 хв. Відділяють клі
тини центрифугуванням (800 g протягом 10 хв) та 
відбирають надосадову рідину. Додають барбітал
альбуміновий буферний розчин в об'ємі, еквіва
лентному відібраній надосадовій рідині. Клітини 
ресуспендують та відділяють, як зазначено вище, 
повторюють процедуру промивання. Ресуспенду
ють у барбіталальбуміновому буферному розчині 
до об'єму, еквівалентного 3/4 Vs, отримуючи в ре
зультаті первинний об'єм (Vi). Змішують 900 мкл 
барбіталальбумінового буферного розчину з 100 мкл 
Vi, отримуючи таким чином залишковий об'єм (Vr). 
Визначають початкову оптичну густину за довжини 
хвилі 541 нм (А). Розводять Vr із коефіцієнтом роз
ведення А, використовуючи барбіталальбуміновий 
буферний розчин; отримують кінцевий скоригова
ний об'єм Vf = Vr × А сенсибілізованих еритроцитів 
людини та доводять значення А до 1.0 ± 0.1 для де
сятикратного розведення. 

Зв'язування	антитілами	оброблених	таніном	еритроцитів	
людини,	покритих	антигеном. Готують такі послідов
ності розчинів в двох повторностях, використовую
чи для кожного розчину окрему напівмікрокювету 
(наприклад, одноразового використання) або про
бірку.

(1) Випробовувані розчини. Якщо необхідно, дово
дять значення рН випробовуваного імуноглобуліну 
до 7.

У разі використання методу А розводять випробо
вуваний препарат в барбіталальбуміновому буфері 
до вмісту імуноглобуліну 30 мг та 40 мг та доводять 
об'єм до 900 мкл барбіталальбуміновим буфером. 

У разі використання методу Б розводять випробо
вуваний препарат в барбіталальбуміновому буфері 
до вмі сту імуноглобуліну 15 мг та 30 мг та доводять 
об'єм до 1200 мкл барбіталальбуміновим буфером.
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(2) Стандартні розчини. Проводять підготовку як для 
випробовуваних розчинів з використанням БСП 
імуноглобуліну людини для випробування на Fc-функцію 
(Human immunoglobulin for Fc function BRP).

(3) Контроль комплементу. Барбіталальбуміновий 
буферний розчин.

У разі використання методу А додають в кожну кю
вету/пробірку 100 мкл сенсибілізованих еритроцитів 
людини та добре перемішують. Відстоюють протя
гом 15 хв, додають 1000 мкл барбіталальбумінового 
буферного розчину, відділяють клітини центрифу
гуванням кювети/пробірки (1000 g протягом 10 хв) 
та відбирають 1900 мкл надосадової рідини. Заміню
ють відібрану надосадову рідину 1900 мкл барбітал
альбумінового буферного розчину та повторюють 
всю процедуру промивки, залишаючи кінцевий 
об'єм 200 мкл. Випробовувані зразки можуть збері
гатися в герметично закритих кюветах/пробірках за 
температури 4 °С протягом не більше 24 год.

У разі використання методу Б додають в кожну 
пробірку 300 мкл сенсибілізованих еритроцитів 
людини та добре перемішують (кінцева концен
трація імуноглобуліну знаходиться в діапазоні –  
1020 мг/мл). Відстоюють протягом 15 хв, додають 
1500 мкл барбіталальбумінового буферного розчи
ну та акуратно перемішують до гомогенного стану. 
Відділяють клітини центрифугуванням пробірки 
(1000 g, 10 хв) та відбирають надосадову рідину, та 
додають близько 3 мл барбіталальбумінового бу
ферного розчину. Повторюють цю процедуру в ці
лому 4 рази, залишаючи в результаті кінцевий об'єм 
300 мкл. Випробовувані зразки можуть зберігатися в 
герметично закритих пробірках за температури 4 °С 
протягом не більше 24 год.

Комплемент-ініційований	гемоліз

Для вимірювання ступеня гемолізу у разі викорис
тання методу А до випробовуваного зразка додають 
600 мкл попередньо нагрітого до температури 37 °С 
барбіталальбумінового буферного розчину, обе
режно ресуспендують клітини шляхом повторних 
піпетувань (не менше 5 разів). Поміщають кювету 
в спектрофотометр з тримачем кювет, що термо
статується. Через 2 хв додають 200 мкл розведеного 
комплементу мурчака (125200 СН50/мл), ретель
но перемішують шляхом двократного піпетування. 
Негайно після другого піпетування починають ре
єстрацію оптичної густини в залежності від часу (за 
довжини хвилі 541 нм), як компенсаційну рідину 
використовують барбіталальбуміновий буферний 
розчин. Вимірювання припиняють за очевидного 
проходження графіком точки перегину залежності 
оптичної густини від часу.

Для вимірювання ступеня гемолізу у разі викорис
тання методу Б до кожної пробірки додають 900 мкл 
попередньо нагрітого до температури 37 °С барбітал
альбумінового буферного розчину, обережно ресу
спендують клітини шляхом повторних піпетувань 
(не менше 5 разів). Планшети для мікротитрування 

перед початком випробування, мають бути попе
редньо нагріті до температури 37 °С. Переносять 
240 мкл кожного розчину в 4 лунки планшета для 
мік ротитрування, потім інкубують планшет про
тягом 6 хв за температури 37 °С, обережно пере
мішують кожні 10 с. Додають до кожної лунки мі
кропланшета 60 мкл розведеного комплементу 
мурчака (150  СН50/мл). Перемішують протягом 10 с 
та  негайно починають реєстрацію оптичної густини 
за довжини хвилі 541 нм та за температури 37 °С. 
Вимірювання проводять кожні 20 с. Вимірювання 
припиняють за очевидного проходження графіком 
точки перегину залежності оптичної густини від ча
су.

Аналіз	даних. Для кожної кювети/пробірки/лунки 
визначають нахил (S) гемолізної кривої в точці пе
регину шляхом сегментації ділянки з найбільш кру
тим нахилом у відповідні проміжки часу (наприклад,  
Δt = 1 хв), та обчислюють значення S між сусідніми 
точками перетину, яке виражається як ΔA на хви
лину. Найбільше значення для S приймають як Sexp. 
Крім того, визначають оптичну густину на почат
ку вимірювання (Аs) шляхом екстраполяції кривої, 
яка майже лінійна та паралельна осі часу, протягом 
перших декількох хвилин. Корегують значення Sexp, 
використовуючи формулу:

Обчислюють середнє арифметичне значень S ' для 
кожного зразка (випробовуваного та стандартного 
розчинів).

Обчислюють індекс Fcфункції (IFc) за формулою:

 = середнє арифметичне коригованого кута на
хилу випробовуваного розчину;

 = середнє арифметичне коригованого кута на
хилу стандартного розчину;

 = середнє арифметичне коригованого кута на
хилу контролю комплементу.

Обчислюють індекс Fcфункції для випробовува
ного препарату: значення має бути не менше, ніж 
зазаначено в листкувкладиші, що додається до 
стандартного препарату.


