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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 

 

FRA ITA HUN ENG DEU SPA ELL BUL SRB 



 
 
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. NÉV ÉS RENDELTETÉS 
A CEA-RIACT készlet humán szérum vagy plazma carcinoembrionális antigén tartalmának immunoradiometrikus meghatározására 
szolgál.  
A kit professzionális használatra készült. 
 
2. BEVEZETÉS 
A carcinoembrionális antigén (CEA), melyet elsőként GOLD és FREEDMAN írta le 1965-ben, egy 180 kD molekulasúlyú glikoprotein. 
A carcinoembrionalis antigént főleg az emésztőszervek mirigyrákjai (vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, gyomor) és áttételei választják ki és 
ürítik ki; más típusú rák esetén is jelen van (mell, tüdő, petefészek, húgyhólyag, pajzsmirigy...); nagy mennyiségben található a magzati 
vastagbél nyákhártyájában és kis mennyiségben az egészséges felnőttkori vastagbél nyákhártyájában. 
Lokalizációs specificitásának hiányát a jóindulatú gyulladásos emésztőrendszeri megbetegedések valamint máj- és epebántalom 
esetén tapasztalható szintemelkedése igazolja. 
A CEA mérés klinikai felhasználásának jelentősége ma már széleskörű bizonyosságot nyert vastagbél- és végbélrák esetében: 
- Segítséget nyújt a betegség stádiuma és a prognózis megállapításában. A korreláció különösen jelentős a Dukes besorolás 

szerinti utolsó két stádium esetében. 
- Lehetővé teszi a terápia eredményességének monitorozását.. Nevezetesen, magas posztoperatív CEA-szint arra utal, hogy a 

therápiás beavatkozás nem volt kellő mértékű, a helyi propagatió mellett metastasisok kialakulására is utalhat. 
- A visszaesések dignóznózisa esetén is vitathatatlanul fontos szerepet tölt be egy újabb, therápiás beavatkozás döntését illetően. 
Mell- és tüdőrák esetén a CEA-szint az áttétel disszeminációjával függ össze, a CEA-szint változásai pedig a szervezet terápiára való 
reagálásának felbecsülését szolgáló tényező. 
Végül a CEA thyrocalcitoninnal való együttes használata lehetővé teszi a medulláris pajzsmirigy carcinóma diagnózisát és a beteg 
állapotának a követését. 
 
3. A MÉRÉS ALAPELVE 
A CEA-RIACT készlet a szilárd fázisú "szendvics"-technika elvét alkalmazza. A CEA molekula egymástól távoleső epitópjai ellen 
termeltetett monoklonális antitestek közül az egyik a szilárd fázison (bevont kémcsövön) kötött cupture antitest, a második, mely jód-
125-tel jelzett, nyomjelző antitestként (tracer antitest) szerepel. 
A kalibrátorban vagy a mérendő mintában jelenlévő CEA molekulák "szendvics 
" típusú immunkomplexbe kötöttek. A nyomjelző izotóp többlete mosással  könnyűszerrel eltávolítható, a bevont csövön így nem marad 
más, mint az adszorbeált antitest/antigén/jelzett antitest összetétel. 
Ezáltal a kémcső radioaktivitása arányos a mintában eredetileg jelenlévő CEA koncentrációval. 
 
4. REAGENSEK 
Minden készlet 100 kémcsőre elegendő reagenst tartalmaz. A lejárat időpontja a külső címkén látható. 

REAGENSEK JELEK MENNYISÉG TÁROLÁS 
BEVONT CSÖVEK: Használatra készek. 
a cső falára kötött CEA monoklonális antitest, marha 
albumin.  

2 db 50 
csövet 

tartalmazó 
doboz  

 

2-8 °C a lejárati dátumig. 
A fel nem használt csöveket a készletben 
található műanyag zacskóban kell tárolni. 
Felnyitást követően 6 hétig 2-8°C- 
keretein belül a lejárati idő. 

ANTI-CEA 125I: Használatra kész. 
125I CEA monoklonális antitest , egér, pufferoldat, 
marha albumin, nátrium-azid, nem immunizált egér 
immunoglobulin, piros színezőanyag.  
≤ 350 kBq (≤ 9,5 µCi). 

 

1 db 
32 mL-es 

flakon 

2-8 °C a lejárati dátumig. 
A felnyitást és az első felhasználást 
követően 6 hétig 2-8°C-on, keretein belül 
a lejárati idő.  

KALIBRÁTOR 0: Használatra kész.  
Marha szérum, nátrium-azid.  

1 db 
0,5 mL-es 

flakon 

2-8 °C a lejárati dátumig. 
A felnyitást és az első felhasználást 
követően 6 hétig 2-8°C-on, keretein belül 
a lejárati idő.  

KALIBRÁTOROK: Használatra készek.  
Rendkívüli tisztaságú humán CEA antigén, humán 
plazma, nátrium-azid. 
3 - 6 - 20 - 80 - 200 ng/mL*. 

 

5 db 
0,5 mL-es 

flakon 

2-8 °C a lejárati dátumig. 
A felnyitást és az első felhasználást 
követően 6 hétig 2-8°C-on, keretein belül 
a lejárati idő.  

KONROLL: Használatra kész. 
Rendkívüli tisztaságú humán CEA antigén**, humán 
plazma, nátrium-azid.  

1 db 
0,5 mL-es 

flakon 

2-8 °C a lejárati dátumig. 
A felnyitást és az első felhasználást 
követően 6 hétig 2-8°C-on, keretein belül 
a lejárati idő.  

HÍGÍTÓ: Használatra kész. 
Humán plazma, nátrium-azid, EDTA. 
A hígítóban lévő CEA-koncentrátumot a hígítandó 
minták mérése során kell meghatározni. 

 

1 db 
10 mL-es 

flakon 

2-8 °C a lejárati dátumig. 
A felnyitást és az első felhasználást 
követően 6 hétig 2-8°C-on,  keretein 
belül a lejárati idő.  

TWEEN 20: Koncentrált oldat. 
Hígítson fel 3 mL Tween 20-t 1 liter desztillált vízben. 
Finoman rázza fel.  

1 db 
10 mL-es 

flakon 

2-8 °C a lejárati dátumig. 
A hígítást követően 15 napig bezárt  
edényben, keretein belül a lejárati idő 
(2-8°C).   

MŰANYAG ZACSKÓ - 1  
* A fentebb megadott értékek célértékeknek tekinthetőek, a valós értékek a flakonok címkéjén vannak feltüntetve. 
** Az elfogadhatósági határértékek a flakon címkéjén vannak feltüntetve. 
 



CEA-RIACT 
Cisbio Bioassays - 2020 április  - 012 modell 

 

5 

HUN 

A nemzetközi referenciával való ekvivalencia (1st IRP 73/601, UI-ban kifejezve) 0,0124 értéket adta, ± 10% eltéréssel. Ahhoz, hogy a 
Cisbio Bioassays készlettel mért eredmények Nemzetközi Egységben legyenek kifejezve, a kapott értékeket 0,0124-del kell szorozni. 
5. HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
5.1. Biztonsági intézkedések 
A készletben található reagensek jóváhagyott készletekkel vizsgált emberi eredetű alapanyagai negatív eredményt adtak a HIV1, 
HIV2, HCV antitestek és a HBs antigén tekintetében. Mivel azonban semmilyen vizsgálati módszer nem képes teljes mértékben 
garantálni, hogy egy emberi eredetű alapanyag nem közvetíti a hepatitiszt, a HIV-vírust vagy bármely más vírusfertőzést, minden 
emberi eredetű alapanyagot, igy a vizsgálandó mintákat is, potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni. 
Ne szívjon fel semmit szájjal. 
Ne dohányozzon, egyen vagy igyon olyan helyiségekben, ahol a mintákat vagy a készlet reagenseit kezelik. 
A reagensek vagy minták kezelése közben hordjon egyszer használatos kesztyűt, majd ezt követően alaposan mosson kezet. 
Vigyázzon, hogy ne fröccsenjen ki. 
Távolítsa el a mintákat és fertőtlenítsen minden potenciálisan szennyezett felszerelést, mintha fertőzőek lennének. Ennek legjobb 
módja a legalább egy órán keresztül 121,5 °C hőmérsékleten történő autoklávos kezelés. 
A nátrium-azid reakcióba léphet a csatornahálózat ólom- és rézcsöveivel, melyekkel rendkívül robbanásveszélyes fém-azidokat 
alkothat. Ennek elkerülése érdekében a hulladékok eltávolítása során bőven fel kell azokat hígítani. 
 
 
5.2. Sugárvédelmi alapszabályok 
Ezt a radioaktív terméket csak az arra felhatalmazott személyek és az ilyen engedély birtokában lévő laboratóriumok vehetik át, 
vásárolhatják meg, tárolhatják vagy használhatják. Az oldatot semmilyen körülmények között sem szabad embernek vagy állatnak 
beadni. 
A radioaktív termékek vásárlására, tárolására, használatára és cseréjére a felhasználás szerinti ország törvényei vonatkoznak. 
A sugárvédelmi alapszabályok betartása megfelelő biztonságot nyújt. 
A sugárvédelmi alapszabályok rövid áttekintése: 
A radioaktív termékeket eredeti csomagolásukban, arra alkalmas helyen kell tárolni. 
A radioaktív termékek átvételi és tárolási jegyzőkönyvét naprakészen kell tartani. 
A radioaktív termékek kezelése csak megfelelően felszerelt és korlátozott hozzáférésű helyiségben (ellenőrzött zónában) történhet. 
Ne egyen, igyon, dohányozzon, és ne vigyen fel kozmetikumot az ellenőrzött zónában. 
Ne szívjon fel szájjal radioaktív oldatokat. 
Semmilyen radioaktív termékekkel ne érintkezzen közvetlenül, ennek érdekében hasznájon laboratóriumi köpenyt és védőkesztyűt. 
A különböző izotópok keresztszennyeződésének megakadályozása érdekében a szennyezett laboratóriumi felszerelést és üvegeket 
a szennyeződést követően azonnal ki kell dobni. 
Minden szennyezést vagy radioaktív anyagveszteséget a megállapított eljárások szerint kell kezelni. 
A radioaktív anyagok hulladékkezelését a hatályos előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 
 
5.3. Kezelési óvintézkedések 
Ne használja a készlet komponenseit azok lejárati ideje után.  
Ne keverje a különböző gyártási számú készletekből származó reagenseket.  
Kerülje a reagensek és a mosásra használt víz mikrobákkal való fertőződését.  
Tartsa be az inkubálási időt és a mosásra vonatkozó előírásokat. 
 
6. MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 
A vizsgálatot közvetlenül a szérumon vagy a plazmán kell elvégezni. Abban az esetben, ha a mérés a mintavételt követő 24 órán 
belül történik, a minták tárolási hőmérséklete 2-8°C. Ellenkező esetben a mintákat egyenlő részekre lehet osztani, és tárolásuk 
mélyhűtve (-20 °C-on) történik. 
Hígítás  
Magas CEA-szint gyanúja esetén a hígítást a készletben található hígítóval kell elvégezni.  
A hígítások elvégzése eldobható műanyag csövekben javasolt. 
 
7. MÉRÉSI ELJÁRÁS 
7.1. Szükséges felszerelés 
50 µL, 300 µL és 2 mL adagolást megengedő precíziós mikropipetták vagy ehhez hasonló felszerelés eldobható hegyekkel. 
Kalibrálásukat rendszeresen ellenőrizni kell. 
Desztillált víz. 
Eldobható műanyag csövek. 
Vortex tipusú keverő.  
Vízszintes körkörös mozgású rázókészülék. 
A jód-125 mérésére beállított gamma-számláló. 
 
7.2. A mérés menete 
A felhasználást megelőzően legalább 30 perccel minden reagenset szobahőmérsékletre kell melegíteni (18-25°C). 
A reagenseket szobahőmérsékleten (18-25°C) kell a bevont csövekbe szétosztani. 
A méréshez a következő cső-csoportok szükségesek: 
Kalibrátor 0 csoport a nem specifikus kötés meghatározására. 
Kalibrátor csoport a kalibrálási görbe létrehozására. 
Kontrol csoport az ellenőrzéshez. 
Sx csoport a mérendő mintákhoz. 
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A kalibrátorokon, a kontroll és a mintákon végzett méréseket ajánlott duplán végezni valamint ugyanazon mérésen belül nem ajánlott 
több, mint 150 csövet szétosztani. 
 
Tartsa be a reagensek hozzáadási sorrendjét: 

Osszon szét minden csőbe 300 µL CEA 125I monoklonális antitestet.   
Adjon hozzá 50 µL kalibrátort, konrollt vagy mintát a megfelelő cső-csoportokban. 
Vortex tipusú rázókészülékkel finoman keverje össze mindegyik cső tartalmát. 
Inkubálja 1 órán át ± 5 perc szobahőmérsékleten (18-25°C) 400 fordulat/perc sebességgel forgó rázással. 
A mosást a következő módon végezze: 
Szívja ki a lehető legalaposabban mindegyik cső tartalmát. 
Minden csőbe tegyen 2,0 mL mosóoldatot, majd ürítse ki újra. 
Még két alkalommal ismételje meg a műveletet.  
Biztos és megismételhető eredményekhez elkerülhetetlen, hogy a különböző mosási fázisok hatásosak legyenek: a különböző 
inkubálási és mosási oldatok eltávolításának tökéletesnek kell lennie.  
Gamma-számláló segítségével mérje le a cső radioaktivitását. 
 
8. MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
A helyes laboratóriumi gyakorlat megköveteli, hogy minden egyes mérési sorozatban ellenőrző mintákkal ellenőrizzék a kapott 
eredmények minőségét. Az ellenőrző mintákat ugyanúgy kell kezelni, mint a mérendő mintákat és az eredményeket ajánlott 
megfelelő statisztikai módszerekkel elemezni. 
 
9. EREDMÉNYEK 
Minden egyes cső-csoport esetében készítsen átlagszámítást. 
Készítse el a kalibrálási görbét, mely tartalmazza a kalibrátorok koncentrációjuk szerinti cpm-jét. 
A minták értékeit közvetlenül a görbéből kiindulva olvassa le, melyet hígítás esetén módosítson a hígítási faktorral. 
A spline matematikai illesztési modell ajánlott a kalibrációs görbéhez. Más illesztési modell kissé eltérő eredményeket adhat. 
 
Kalibrálási görbére példa: ezeket az adatokat semmilyen körülmények között sem szabad a laboratóriumban kapott eredmények 
helyett felhasználni. 
 
 

Cső 
csoportok 

Átlagos 
cpm 

Koncentráció 
ng/mL-ban 
kifejezve 

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

Konroll 1635 5,5 
Minta A 2248 7,9 
Minta B 10230 40,4 
Minta C 28784 121,1 

 
 
 
Hígított minta koncentrációjának kiszámítása esetén a mérés folyamán meghatározott CEA-RIACT-hígító koncentrációját figyelembe 
kell venni. 
 
Számítási példa: 2 ng/mL CEA-t tartalmazó hígítóval 1/10 hígítású minta esetén a leolvasott értékből vonjon ki (9/10 x 2) ng/mL-t, 
majd az így kapott értéket szorozza meg tízzel: Sx = (leolvasott érték – (9/10 x 2)) x 10 ng/mL. 
 
10. AZ MÓDSZER KORLÁTAI 
A zavaros, a hemolízist vagy hiperlipémiát mutató vagy fibrint tartalmazó minták téves eredményt adhatnak. 
A minták eredményeit ne extrapolálja az utolsó kalibrátoron túl. Hígítsa fel a mintákat és végezzen el egy új mérést. 
Azoknál az elemzési módszereknél, ahol az antigén és a nyomjelző izotóp inkubálása egyszerre történik a szilárd fázison, a 
hígítatlan, antigénben rendkívül magas koncentrációjú minták kioltási effektust eredményezhetnek, lásd §12.7. 
 
11. VÁRHATÓ ÉRTÉKEK 
Valamennyi laboratóriumnak meg kell határoznia saját normaértékeit. Az alábbi értékek csak jelzés értékűek. 
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Normaértékek elosztása 
Ezek az értékek egészségesnek tekintett, mindkét nemből származó alanyoknál lettek megállapítva. 
 

Koncentrációs 
tartomány 

Dohányosok és nem 
dohányosok egybevetve 

(n=184) 
Dohányosok 

(n=42) 
Nem dohányosok 

(n=42) 
0 - 3 ng/mL 89 % 81 % 95 % 
3 - 5 ng/mL 9 % 17 % 5 % 
5 - 7 ng/mL 2 % 2 % 0 % 

 
12. A MÉRÉS SPECIFIKUS JELLEMZŐI  
12.1. Mérési tartomány 
1 - 200 ng/mL. 
12.2. Pontatlanság 
A pontatlanság felbecsülése vagy 4 különböző koncentrációjú, ugyanabban a sorozatban 30 alkalommal mért mintával vagy 4 
különböző koncentrációjú, 10 különböző sorozatban duplán mért mintával történt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3. Visszanyerési  próba 
A humán szérumokhoz ismert koncentrációjú CEA-t adtak hozzá és így határozzuk meg a CEA koncentrációt.  A mintákban található 
CEA fedezési százalék 94% és 105% között kell visszamérni 
12.4. Hígítási próba 

A magas koncentrációjú minták felhígításra kerültek. A kapott visszanyerési százalékok 90% és 115% közé esnek. 
12.5. Specificitás 
A mérés nem mutat keresztreakciót a CEA-hoz hasonló szerkezetű anyagokkal. 
12.6. A kimutathatóság alsó határa 
Az analitikus módszerrel mért kimutathatóság alsó határa (kalibrátor 0 30-szor végzett mérése és kalibrátor 1 10-szer végzett 
mérése) a 0-tól eltérő legkisebb mérhető koncentációként van meghatározva 95 %-os valószínűséggel. 0,3 ng/mL-re lett felbecsülve.  
A funkcionális kimutathatósági alsó határ, mely a különböző sorozat mérések variációs koefficiensének (CV) 20%-ára van 
felbecsülve, 1 ng/mL 95%-os valószínűséggel. 
12.7. Kioltási effektus  
20 000 ng/mL-ig nem következik be kioltási effektus. 
12.8. Interferenciák  
Semminemű interferencia nem tapasztalható a bilirubinnal 500 µg/mL, a hemoglobinnal 5 mg/mL, a trigliceridekkel 12 g/L és a reuma 
faktorokkal 1400 UI/mL koncentrációs értékig mérve. 
Védőanyag az izotóppal jelzett monoklonális antitesthez adva (nem specifikus egér immunoglobulinok) az immunkémiai mérés védett 
olyan esetleges interferenciákkal szemben, mint a humán anti-egér antitestekkel (HAMA pozitivitás) való interferencia. Azonban, nem 
tudjuk garantálni, hogy ez a védelem nem kimerítő. 
 

A MÉRÉS FOLYAMATÁBRÁJA  
 

Kémcsövek 
125I 

anti-CEA 
µL 

Kalibrátorok 
Konroll 
Minták 

µL 

 
Finoman keverés 

 
Inkubálás  

1 óra ± 5 perc keveréssel (400 fordulat/perc) 
18-25°C-on 

 
Mosás 3X 

Szám-
lálás 

 
Kalibrátorok 

 
300 50 

 
Konroll 

 
300 50 

 
Minták  300 50 

 

Minták X 
ng/mL 

Azonos sorozat 
mérésein 

CV % 
 

Minták X 
ng/mL 

Különböző 
sorozat 

mérésein 
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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