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Trousse pour le dosage 

immunoradiométrique de l’antigène 
carcinoembryonnaire dans le sérum ou le 

plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric assay for the 
quantitative determination of  the 

carcinoembryonic antigen in human serum or 
plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur 
quantitativen Bestimmung des 

carcinoembryonalen Antigens in Serum oder 
Plasma 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient: Kit content: Inhalt des Kits: 

Tubes revêtus 2 x 50 tubes Coated tubes 2 x 50tubes Testöhrchen beschichtet 2x 50 Röhrchen 
Traceur ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Tracer ≤ 350 kBq 1 x 32 mL 
Calibrateur 0  1 x  0,5 mL Calibrator 0  1 x  0.5 mL Standard  0     1 x  0,5 mL 
Calibrateur 1 - 5 5 x  0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x  0.5 mL Standards 1-5 5 x  0,5 mL 
Contrôle 1 x  0,5 mL Control  1 x  0.5 mL Kontrolle 1 x  0,5 mL 
Diluant 1 x 10 mL Diluent 1 x 10 mL Verdünnungslösung 1 x 10 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 
Attention: Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning: Some reagents contain sodium azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
dell’antigene carcinoembrionale nel siero o 

nel plasma 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica del antígeno 

carcinoembrionario en el suero o el plasma 
Para uso de diagnóstico In Vitro 

Κιτ για τον ανοσοραδιομετρικό ποσοτικό 
προσδιορισμό του καρκινοεμβρυϊκού 

αντιγόνου στον ορό ή στο πλάσμα 
Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

Contenuto del kit: Contenido del equipo: Περιεχόμενο της συσκευασίας: 

Provette rivestite 2 x 50 provette Tubos recubiertos 2 x 50 tubos Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 σωλήνες 
Tracciante ≤ 350 kBq 1 x 32 mL Trazador ≤ 350 kBq 1 x 32mL Ιχνηθέτης ≤ 350 kBq 1 x 32 mL 
Calibratore 0  1 x  0,5 mL Calibrador 0  1 x  0,5 mL Βαθμονομητής 0   1 x  0,5 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x  0,5 mL Calibradores 1 - 5 5 x  0,5 mL Βαθμονομητής 1 - 5 5 x  0,5 mL 
Controllo 1 x  0,5 mL Control 1 x  0,5mL Ορός ελέγχου 1 x  0,5 mL 
Diluente 1 x 10 mL Diluyente 1 x 10 mL Αραιωτικό 1 x 10 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστικό σακουλάκι 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσης 1 

Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones: Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου 

 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Symbole 

Spiegazione 
dei simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

Jelmagyarázat Обяснение на 
символите Objašnjenje 

simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformità 

 europea 
Conformidad 

europea 

Σύμφωνο προς τα 
ευρωπαϊκά 
πρότυπα 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Европейската 
съответствието Evropska 

usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Grenzwerte der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Όριο 
θερμοκρασίας 
αποθήκευσης 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване на 
температурата 
на съхранение 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Αριθμός παρτίδας Gyártási szám Batch код Šifra serije 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομηνία 
λήξης 

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

Използвайте от 
Upotrebiti do 

 

Consulter la notice 
d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Im Handbuch 
nachschlagen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες 

χρήσης 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 

работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 
Zur In Vitro-
Diagnostik 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

Διαγνωστική 
συσκευή In Vitro In vitro diagnózis 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Gyártja: Произведено от Proizveo 

 Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου Jegyzékszám 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
A kémcsövek 

száma 
Брой 

определяния Broj određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
Beschichtete 

Röhrchen Provette rivestiste  Tubos recubiertos Επικαλυμμένοι 
σωλήνες 

Bevont 
kémcsövek 

Покритите тръби Obložene 
epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioaktiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador radiactivo Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Radioaktív 
nyomjelző izotóp 

Радиоактивно 
маркера Radioaktivni 

indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrierprobe Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontroll Контрол Kontrola 

         Diluant Diluent 
Verdünnungs-

lösung Diluente Diluyente Αραιωτικό Hígító разредител RASTVARAČ 

    Solution concentrée Concentrated 
solution 

Konzentrierte 
Lösung 

Soluzione 
concentrata 

Solución 
concentrada 

Συμπυκνωμένο 
διάλυμα Koncentrált oldat Концентриран 

разтвор 
TVIN 20 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 

 
 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 

         Retrait du NCA de la spécificité 
 
 

Changes from the previous version:  
Removal of NCA from the specificity. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Entfernung von NCA aus Abschnitt „Spezifizität“ 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Eliminazione del riferimento all’NCA nel paragrafo Specificità 

 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Eliminación del NCA en la sección de Especificidad 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Αφαίρεση του NCA από την εξειδίκευση. 
 
   
Változások az előző verzióhoz képest:  
Az NCA törlése a Specifitás részből. 
 
 
Промени спрямо предишната версия: 
Премахване на NCA от „Специфичност“. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Uklanjanje NCA iz specifičnosti 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Η CEA-RIACT είναι μία ραδιομετρική δοκιμασία που χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου 
στον ορό ή στο πλάσμα.  
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο (CEA) περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους GOLD και FREEDMAN το 1965 και είναι μία 
γλυκοπρωτείνη μοριακού βάρους 180 000 D. 
Η έκκριση και απέκκριση του καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου γίνεται κυρίως από αδενοειδή καρκινώματα του γαστρεντερικού  σωλήνα 
(κόλον, ορθό, πάγκρεας, στόμαχος) και από τις μεταστάσεις τους. Επίσης υπάρχει και σε άλλους καρκίνους (μαστού, πνεύμονα, 
ωοθήκης, ουροδόχου κύστης, θυρεοειδούς κτλ). Υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα στον εμβρυϊκό βλεννογόνο του κόλου και σε μικρή 
ποσότητα στον βλεννογόνο του κόλου του υγιούς ενήλικα. 
Η έλλειψη αυτή εξειδίκευσης αποδεικνύεται από την αύξηση των επιπέδων του σε περιπτώσεις καλοηθών φλεγμονωδών παθήσεων 
του γαστρεντερικού συστήματος και σε παθήσεις ύπατος και χοληφόρων. 
Η κλινική σημασία του προσδιορισμού του CEA αποδεικνύεται έντονα στον τομέα των καρκίνων κόλου και ορθού: 
- Βοηθάει στον καθορισμό του σταδίου και της πρόγνωσης με μια ιδιαίτερα σημαντική συσχέτιση στα 2 τελευταία στάδια της 

ταξινόμησης κατά Dukes. 
- Επιτρέπει την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Ειδικά τα αυξημένα επίπεδα μετεγχειρητικά υποδεικνύουν μία ατελή 

εκτομή. 
- Παρουσιάζει αναμφισβήτητο ενδιαφέρον στη διάγνωση υποτροπών για να ληφθεί η απόφαση μιας πρώιμης επανεπέμβασης. 
Στον τομέα των καρκίνων του μαστού και των πνευμόνων, τα επίπεδα του CEA συνδέονται με την μεταστατική διασπορά και οι 
μεταβολές τους θεωρούνται στοιχείο για την εκτίμηση της θεραπευτικής απόκρισης του ασθενούς. 
Τέλος η σύνδεση του CEA με την θυρεοκαλσιτονίνη συνεισφέρει στην πρόγνωση του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς και 
την παρακολούθηση των υποτροπών. 
 
3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
Η δοκιμασία CEA-RIACT βασίζεται στην αρχή της τεχνικής ‘’σάντουιτς’’ σε στερεά φάση. Προετοιμάστηκαν μονοκλωνικά αντισώματα 
εναντίον απομακρυσμένων αντιγονικών θέσεων στο μόριο του CEA: το πρώτο προσροφάται στη στερεά φάση (επικαλυμμένοι 
σωλήνες), το δεύτερο που σημαίνεται με ιώδιο 125 χρησιμεύει σαν ιχνηθέτης. 
Τα μόρια του CEA που βρίσκονται στους βαθμονομητές ή στα εξεταζόμενα δείγματα παγιδεύονται σε ‘’σάντουιτς’’. Η περίσσεια του ιχνηθέτη 
απομακρύνεται εύκολα με τη βοήθεια ενός σταδίου έκπλυσης, επομένως στον επικαλυμμένο σωλήνα παραμένει μόνο το σύμπλοκο 
[αντίσωμα που προσροφήθηκε / αντιγόνο / αντίσωμα που σημάνθηκε]. 
Η ακτινοβολία που έχει δεσμευτεί στο σωλήνα είναι τότε ανάλογη με την ποσότητα του CEA που υπήρχε αρχικά στη δοκιμασία. 
 
4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Κάθε κιτ περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 100 σωλήνες. Στην εξωτερική επισήμανση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ: έτοιμοι για χρήση. 
Μονοκλονικό αντίσωμα αντι-CEA στερεωμένο στον πυθμένα 
του σωλήνα, βόειος αλβουμίνη. 

 

2 κουτιά 
των  
50 

σωλήνων 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Οι σωλήνες που βγήκαν από το πακέτο 
και δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να 
αποθηκεύονται στο πλαστικό σακουλάκι 
που διατίθεται μέσα στο κιτ. 
Μετά το άνοιγμα, 6 εβδομάδες στους 2-
8°C, εντός των ορίων της ημερομηνίας 
λήξεως . 

ANTI-CEA125I : έτοιμο για χρήση. 
Μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CEA 125I, ρυθμιστικό διάλυμα, 
βόειος αλβουμίνη, αζίδιο του νατρίου, ανοσοσφαιρίνες μη 
ανοσοποιημένων ποντικιών, κόκκινη χρωστική.  
≤ 350 kBq (≤ 9,5 µCi). 

 
1 φιαλίδιο 
των 32 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά το άνοιγμα και την πρώτη χρήση, 6 
εβδομάδες στους 2-8°C, εντός των ορίων 
της ημερομηνίας λήξεως . 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗΣ 0: έτοιμο για χρήση.  
Βόειος ορός, αζίδιο του νατρίου.  

1 φιαλίδιο 
των 0,5 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά το άνοιγμα και την πρώτη χρήση, 6 
εβδομάδες στους 2-8°C, εντός των ορίων 
της ημερομηνίας λήξεως. 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ: έτοιμοι για χρήση.  
Ανθρώπινο αντιγόνο CEA υψηλής καθαρότητας, 
ανθρώπινο πλάσμα, αζίδιο του νατρίου 
3 - 6 - 20 - 80 - 200 ng/mL*. 

 

5 φιαλίδια 
των 

0,5 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά το άνοιγμα και την πρώτη χρήση, 6 
εβδομάδες στους 2-8°C, εντός των ορίων 
της ημερομηνίας λήξεως.   

ΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: έτοιμο για χρήση. 
Ανθρώπινο αντιγόνο CEA υψηλής καθαρότητας**, 
ανθρώπινο πλάσμα, αζίδιο του νατρίου.  

1 φιαλίδιο 
των 0,5 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά το άνοιγμα και την πρώτη χρήση, 6 
εβδομάδες στους 2-8°C, εντός των ορίων 
της ημερομηνίας λήξεως .   

ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ: έτοιμο για χρήση. 
Ανθρώπινο πλάσμα, αζίδιο του νατρίου, EDTA. 
Η συγκέντρωση σε CEA στο αραιωτικό αυτό μέσο πρέπει 
να οριστεί κατά τον προσδιορισμό των προς αραίωση 
δειγμάτων. 

 
1 φιαλίδιο 
των 10 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά το άνοιγμα και την πρώτη χρήση, 6 
εβδομάδες στους 2-8°C, εντός των ορίων 
της ημερομηνίας λήξεως.   
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TWEEN 20: Συμπυκνωμένο διάλυμα. 
Αραίωση 3 mL Tween 20 σε 1 λίτρο αποσταγμένο νερό. 
Γίνεται ήπια ανάδευση.  

1 φιαλίδιο 
των 10 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την αραίωση, διατηρείται σε δοχείο 
με κλειστό πώμα για 15 ημέρες, εντός 
των ορίων της ημερομηνίας λήξεως (2-
8°C). 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ - 1  
* Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι οι τιμές στόχος, οι πραγματικές τιμές αναφέρονται στις ετικέτες των φιαλιδίων. 
** Οι πραγματικές τιμές ορίου αποδοχής αναφέρονται στην ετικέτα του φιαλιδίου. 
Η αντιστοιχία σε σχέση με το διεθνές πρότυπο αναφοράς (1st IRP 73/601, εκφραζόμενο σε IU) μετρήθηκε στα 0,0124 με μια αβεβαιότητα ± 
10%. Για να μετατρέψετε τις τιμές σε Διεθνείς Μονάδες (IU), πρέπει να πολλαπλασιάσετε τα αποτελέσματα που εξασφαλίσατε με το κιτ της 
Cisbio Bioassays με τον παράγοντα 0,0124. 
 
5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
5.1. Μέτρα ασφάλειας  
Οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης που περιέχονται στα αντιδραστήρια αυτού του κιτ έχουν ελεγχθεί με άλλα εγκεκριμένα κιτ και 
βρέθηκαν αρνητικές όσον αφορά τα αντισώματα anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV και στο HBs αντιγόνο. Ωστόσο, καμία μέθοδος ανάλυσης 
δεν μπορεί ακόμα να εγγυηθεί απόλυτα πως μία πρώτη ύλη ανθρώπινης προέλευσης δεν μεταδίδει ηπατίτιδα, τον ιό HIV, ή οποιαδήποτε 
άλλη ιογενή λοίμωξη. Συνεπώς όλες οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης, όπως και τα εξεταζόμενα δείγματα, πρέπει να θεωρούνται 
δυνητικώς μολυσματικά. 
Να μην αναρροφάτε με πιπέτες χρησιμοποιώντας το στόμα. 
Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε στους χώρους χειρισμού των δειγμάτων ή των αντιδραστηρίων. 
Κατά τη διάρκεια του χειρισμού των δειγμάτων ή των αντιδραστηρίων απαιτείται χρήση γαντιών μιας χρήσης και σχολαστικό πλύσιμο των 
χεριών μετά το τέλος της εργασίας. 
Να αποφεύγετε το πιτσίλισμα. Να απολυμαίνετε και να απομακρύνετε τα δείγματα και όλο το υλικό που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί σαν 
να περιείχε λοιμογόνους παράγοντες. Η συνιστώμενη μέθοδος αποστείρωσης είναι το αυτόκαυστο στους 121,5°C για μία ώρα 
τουλάχιστον. 
Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με το μόλυβδο ή το χαλκό των σωληνώσεων σχηματίζοντας ισχυρά εύφλεκτα αζίδια 
μετάλλων. Κατά την απομάκρυνση των απορριμμάτων, αραιώστε τα επαρκώς για να αποφύγετε το σχηματισμό τέτοιων προϊόντων. 
 
5.2. Βασικοί κανόνες ακτινοπροστασίας 
Το ραδιενεργό αυτό προϊόν μπορεί να λαμβάνεται, αγοράζεται, αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται μόνο από άτομα πού έχουν την αντίστοιχη 
άδεια ή σε εργαστήρια που καλύπτονται από την άδεια αυτή. Το διάλυμα αυτό δε μπορεί σε καμία περίπτωση να χορηγηθεί σε ανθρώπους 
ή σε ζώα. 
Η αγορά, η αποθήκευση, η χρήση και η ανταλλαγή ραδιενεργών προϊόντων υπόκεινται στους κανονισμούς της χώρας του χρήστη. 
Κατάλληλη ασφάλεια επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των βασικών κανόνων ακτινοπροστασίας. 
Παρακάτω δίδεται μία περίληψη των κανόνων αυτών: 
Τα ραδιενεργά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία σε κατάλληλο χώρο. 
Πρέπει να τηρείται ενημερωμένο βιβλίο παραλαβής και αποθήκευσης των ραδιενεργών προϊόντων. 
Η χρήση των ραδιενεργών προϊόντων γίνεται σε κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο με περιορισμένη είσοδο (ελεγχόμενη ζώνη). 
Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα καθώς και η χρήση καλλυντικών στην ελεγχόμενη ζώνη. Να μην αναρροφάτε ραδιενεργά 
διαλύματα με πιπέτες χρησιμοποιώντας το στόμα. Να αποφεύγετε την άμεση επαφή με οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό χρησιμοποιώντας 
μπλούζες εργαστηρίου και προστατευτικά γάντια. Το εργαστηριακό υλικό καθώς και τα γυάλινα όργανα που μολύνθηκαν πρέπει να 
απομακρύνονται αμέσως μετά τη μόλυνση για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης διαφορετικών ισοτόπων. Κάθε περίπτωση 
μόλυνσης ή απώλειας ραδιενεργού υλικού πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί. 
Η απομάκρυνση των ραδιενεργών υπολειμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
5.3. Προφυλάξεις χρήσης 
Μην χρησιμοποιείτε τα συστατικά του κιτ μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως. 
Μην αναμειγνύετε αντιδραστήρια που προέρχονται από διαφορετικές παρτίδες.  
Αποφεύγετε κάθε μικροβιακή μόλυνση των αντιδραστηρίων καθώς και του νερού που χρησιμοποιείται για τις εκπλύσεις.  
Τηρήστε τις συνθήκες επώασης καθώς και τις οδηγίες έκπλυσης. 
 
6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται άμεσα σε ορό ή πλάσμα. Αν ο προσδιορισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες 
μετά τη λήψη, τα δείγματα θα διατηρηθούν σε θερμοκρασία 2-8°C. Στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει να χωριστούν σε τμήματα που θα 
διατηρηθούν κατεψυγμένα (-20°C). 
Αραίωση 
Σε περίπτωση υποψίας αυξημένων επιπέδων CEA, η αραίωση να πραγματοποιείται με το αραιωτικό μέσο που προμηθεύεται μέσα στο 
κιτ.  
Συνιστάται οι αραιώσεις να πραγματοποιούνται μέσα στους πλαστικούς σωλήνες μίας χρήσεως. 
 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
7.1. Απαιτούμενα υλικά 
Μικροπιπέτες ακριβείας ή παρόμοιο υλικό με άκρα μίας χρήσης κατάλληλες για διανομή 50 µL, 300 µL και 2 mL. Η βαθμονόμησή τους 
πρέπει να επαληθεύεται τακτικά. 
Απεσταγμένο νερό. 
Πλαστικοί σωλήνες μίας χρήσης. 
Αναδευτήρας τύπου Vortex. 
Οριζόντιος αναδευτήρας με τροχιακή κίνηση. 
Μετρητής σπινθηρισμών γ ακτινοβολίας, ρυθμισμένος για τη μέτρηση του ιωδίου 125. 
7.2 Πρωτόκολλο 
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Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) το λιγότερο 30 λεπτά πριν χρησιμοποιηθούν. 
Η διανομή των αντιδραστηρίων στους επικαλυμμένους σωλήνες πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-
25°C).Για τη δοκιμασία απαιτούνται οι ακόλουθες ομάδες σωλήνων: 
Ομάδα βαθμονομητή 0 για τον προσδιορισμό του μη ειδικού δεσμού. 
Ομάδες βαθμονομητή για τη δημιουργία της πρότυπης καμπύλης. 
Ομάδα ελέγχου για τον ορό ελέγχου. 
Ομάδες Sx για τα εξεταζόμενα δείγματα. 
Συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμασίας εις διπλούν για τους βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και τα δείγματα, και να μην γίνεται διανομή 
σε περισσότερους από 150 σωλήνες του ίδιου προσδιορισμού. 
Σειρά με την οποία πρέπει να προστεθούν τα αντιδραστήρια: 
Διανέμονται 300 µL μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CEA 125I σε όλους τους σωλήνες. 
Προστίθενται 50 µL βαθμονομητών, ορού ελέγχου ή εξεταζόμενων δειγμάτων στις αντίστοιχες ομάδες σωλήνων. 
Γίνεται ήπια ανάδευση σε κάθε σωλήνα με αναδευτήρα τύπου Vortex. 
Επώαση 1 ώρα ±5 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) υπό ανάδευση 400 περιστροφών ανά λεπτό.  
Πλύνετε τους σωλήνες με τον ακόλουθο τρόπο: 
Αναρροφήστε όσο το δυνατόν πληρέστερα το περιεχόμενο του κάθε σωλήνα. 
Προσθέστε 2,0 διαλύματος έκπλυσης σε κάθε σωλήνα και αδειάστε τους πάλι. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή άλλες δύο φορές.  
Για να επιτευχθούν αξιόπιστα και αναπαραγόμενα αποτελέσματα απαιτείται η επιμελής εκτέλεση των διαφόρων σταδίων έκπλυσης: 
πρέπει η απομάκρυνση των διαφόρων διαλυμάτων επώασης και έκπλυσης να είναι πλήρης.    
Η μέτρηση της ακτινοβολίας που έχει δεσμευτεί στο σωλήνα γίνεται με τη βοήθεια ενός μετρητή σπινθηρισμών γ ακτινοβολίας. 
 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Σύμφωνα με τη σωστή εργαστηριακή τεχνική απαιτείται να γίνεται χρήση δειγμάτων ελέγχου σε κάθε σειρά δοκιμασιών ώστε να 
ελέγχεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Η μεταχείριση αυτών των δειγμάτων πρέπει να είναι τελείως όμοια με 
αυτήν των εξεταζομένων δειγμάτων και συνιστάται η ανάλυση των αποτελεσμάτων να γίνεται με τη χρήση ενδεδειγμένων στατιστικών 
μεθόδων. 
 
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Για κάθε ομάδα σωλήνων, υπολογίζεται ο μέσος όρος μετρήσεων. 
Κατασκευάζεται η πρότυπη καμπύλη εκφράζοντας τις κρούσεις ανά λεπτό (cpm) των βαθμονομητών σε συνάρτηση με τις 
συγκεντρώσεις τους. 
Οι τιμές των δειγμάτων διαβάζονται άμεσα από την καμπύλη, διορθώνοντας αν χρειάζεται με το συντελεστή αραίωσης. 
Το μαθηματικό μοντέλο προσαρμογής "spline" συνιστάται για την καμπύλη βαθμονόμησης. Κάποιο άλλο μοντέλο προσαρμογής μπορεί 
να δώσει ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα. 
 
Τυπική πρότυπη καμπύλη (μόνο παράδειγμα): τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν τα 
αποτελέσματα που λαμβάνονται στο εργαστήριο. 
 

Ομάδες 
σωλήνων 

Μέσος όρος 
cpm 

Συγκέντρωση 
ng/mL 

Βαθμονομητής 0 169 0 
Βαθμονομητής 1 973 3 
Βαθμονομητής 2 1763 6 
Βαθμονομητής 3 5198 20 
Βαθμονομητής 4 19911 80 
Βαθμονομητής 5 43317 200 

 
Ορός ελέγχου 

1635 5,5 

Δείγμα A 2248 7,9 
Δείγμα B 10230 40,4 
Δείγμα C 28784 121,1 

 
Η συγκέντρωση του αραιωτικού μέσου CEA-RIACT που ορίζεται κατά την 
δοκιμασία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της 
συγκέντρωσης ενός αραιωμένου διαλύματος. 
Παράδειγμα υπολογισμού: σε περίπτωση δείγματος αραιωμένου 1/10 με αραιωτικό μέσο που μετρήθηκε στα 2 ng/mL CEΑ, 
αφαιρέστε (9/10 x 2) ng/mL από την αναγνωσμένη τιμή και πολλαπλασιάστε επί 10 το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται: Sx = (τιμή 
ανάγνωσης – (9/10 x 2)) x 10 ng/mL. 
 
10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  
Δείγματα που είναι θολά ή παρουσιάζουν αιμόλυση, υπερλιπιδαιμία ή που περιέχουν ινική μπορεί να δώσουν ανακριβή αποτελέσματα. 
Μην ανάγετε τις τιμές των εξεταζόμενων δειγμάτων σε τιμές πέραν του τελευταίου βαθμονομητή. Προβείτε σε αραίωση των δειγμάτων 
και επανάληψη της δοκιμασίας. 
Στις εργαστηριακές μεθόδους όπου το αντιγόνο και ο ιχνηθέτης επωάζονται συγχρόνως στη στερεά φάση, τα μη αραιωμένα δείγματα 
ιδιαίτερα υψηλής συγκέντρωσης σε αντιγόνο μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενο αγκίστρου, βλέπε §12.7. 

11. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
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Συνιστάται σε κάθε εργαστήριο να διαμορφώνει τις δικές του φυσιολογικές τιμές. Οι τιμές που παραθέτονται παρακάτω είναι μόνο 
ενδεικτικές. 
Κατανομή των φυσιολογικών τιμών 
Οι τιμές αυτές ελήφθησαν από άτομα των δυο φύλων θεωρούμενα φυσιολογικά. 

Περιοχή 
συγκέντρωσης 

Καπνιστές και μη 
καπνιστές (n=184) 

Καπνιστές 
(n=42) 

Μη καπνιστές 
(n=42) 

0 - 3 ng/mL 89 % 81 % 95 % 
3 - 5 ng/mL 9 % 17 % 5 % 
5 - 7 ng/mL 2 % 2 % 0 % 

12. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
12.1. Περιοχή μέτρησης 
1 - 200 ng/mL. 
12.2. Ανακρίβεια 
Η εκτίμησή της έγινε με τη βοήθεια 4 δειγμάτων διαφορετικών συγκεντρώσεων που προσδιορίστηκαν 30 φορές στην ίδια σειρά, ή 4 
δειγμάτων διαφορετικών συγκεντρώσεων που προσδιορίστηκαν 2 φορές σε 10 διαφορετικές σειρές. 
 
 
 
 
 
 
 
12.3. Δοκιμασία ανάκτησης  
Γνωστές ποσότητες CEA προστέθηκαν σε ανθρώπινους ορούς. Τα ποσοστά ανάκτησης CEA στα δείγματα κυμαίνονται μεταξύ 94 και 
105%. 
12.4. Δοκιμασία αραίωσης 
Αραιώθηκαν δείγματα υψηλής συγκέντρωσης. Τα ποσοστά ανάκτησης που επετεύχθησαν κυμαίνονται μεταξύ  
90 και 115%. 
12.5. Εξειδίκευση 
Η δοκιμασία αυτή δεν παρουσιάζει διασταυρούμενες αντιδράσεις με ουσίες που έχουν δομή παρόμοια με αυτήν του CEA. 
12.6. Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης που μετράται με αναλυτική μέθοδο (30 μετρήσεις του βαθμονομητή 0, και 10 μετρήσεις του βαθμονομητή 1) 
ορίζεται η μικρότερη διαφορετική του μηδενός, ανιχνεύσιμη συγκέντρωση με πιθανότητα 95%. Προσδιορίστηκε σε 0,3 ng/mL.  
Το όριο λειτουργικής ανίχνευσης, που εκτιμάται στο 20% του συντελεστή μεταβλητότητας (CV) ανάμεσα στις δοκιμασίες, είναι 1 ng/mL 
με πιθανότητα 95%. 
12.7. Φαινόμενο ‘’αγκίστρου’’ (Hook effect) 
Δεν παρατηρήθηκε φαινόμενο ‘’αγκίστρου’’ (hook effect) έως τα 20 000 ng/mL. 
12.8. Παρεμπόδιση 
Η μέτρηση δεν επηρεάζεται από τη χολερυθρίνη, την αιμοσφαιρίνη, τα τριγλυκερίδια και τους ρευματοειδείς παράγοντες, μέχρι 
συγκεντρώσεις ίσες αντίστοιχα με 500 µg/mL, 5 mg/mL, 12 g/L και 1400 UI/mL 
Ο ανοσοπροσδιορισμός προστατεύεται από τις ενδεχόμενες παρεμβολές τύπου ανθρώπινων αντισωμάτων αντι-ποντικού (HAMA) με 
πρόσθεση ενός προστατευτικού στον ιχνηθέτη (μη ειδικές ανοσοσφαιρίνες ποντικού). Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η 
προστασία αυτή είναι εξαντλητική. 

ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Σωλήνες 

125I 
αντι-
CEA 
µL 

Βαθμονομη-τές 
 

Ορός ελέγχου 
Δείγματα 

µL 

 
Ήπια ανάδευση 

 
Επώαση  

1 ώρα ±5 λεπτά υπό ανάδευση  
(400 σ.α.λ.) 

στους 18-25°C 
 

Έκπλυση 3 φορές 

Μέτρηση 
 

Βαθμονομη-τές 
 300 50 

 
 

Ορός ελέγχου 
 

300 50 

 
Δείγματα 

 300 50 

 

Δείγματα X 
ng/mL 

Ενδο-
δοκιμασία 

CV % 
 

Δείγματα X 
ng/mL 

Δια-
δοκιμασία 

CV % 
1 5,13 4,6 A 3,04 10 
2 21,6 3,1 B 23,0 3,4 
3 50,7 2,4 C 72,6 3,3 
4 121 1,5 D 128 4,4 
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