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Trousse pour le dosage radioimmunologique de 
la chromogranine A humaine (CGA) 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the radioimmunoassay of human 
chromogranin A in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
menschlichen Chromogranin A in Serum oder 

Plasma 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content: Inhalt des Kits: 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibrateurs1 - 5 5 x qsp 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Contrôle 1 x qsp 0,5 mL Control 1 x qs 0.5 mL Kontrollserum 1 x qs 0,5 mL 
Tampon 1 x 60 mL Buffer 1 x 60 mL Puffer 1 x 60 mL 
Réactif de lavage 1 x 5 comprimés Wash reagent 1 x 5 tablets Waschreagenz          1 x 5 Tabletten 
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 radioimmunologico della 
cromogranina A umana (CGA) 

nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de la cromogranina A 

humana (CGA) en suero o plasma 
Para uso diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό της ανθρώπινης 

χρωμογρανίνης Α (CGA) στον ορό ή στο 
πλάσμα  

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo: Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας: 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Trazador ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Ιχνηθέτης ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q.b a 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x q.b a 0,5 mL Control 1 x csp 0,5 mL Ορός μάρτυς 1 x qs 0,5 mL 
Tampone 1 x 60 mL Tampón 1 x 60 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 60 mL 
Reagente di lavaggio 1 x 5 compresse Reactivo de lavado 1 x 5 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 5 δισκία 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione :  Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones:  Algunos reactivos contienen azida sódica Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου 
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 Modifications par rapport à la version précédente : 

           interférence Biotine. 
 
 

Changes from the previous version:   
 Biotin interference. 
 

 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Biotin Interferenz. 

 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Interferenze della biotina. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Interferencia de biotina. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Βιολογική παρεμβολή. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Interferência de biotina. 
 
 
Ändringar från föregående utgåva:   
Biotininterferens. 
 
   
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Interferencja biotyna. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Biotin interferencia. 
 
 
Změny od p ředchozí verze:  

 Biotinové rušení. 
 
 

Endringer fra forrige versjon:  
Biotin interferens. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Interferencija biotina. 
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ELL 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Η CGA-RIACT είναι μία δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της ανθρώπινης χρωμογρανίνης Α (CGA) στον ορό ή 
στο πλάσμα.  
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η CGA είναι μία υδρόφιλη και όξινη πρωτεΐνη αποτελούμενη από 439 αμινοξέα (49 kD) που βρίσκεται στα χρωμιόφιλα κοκκία των 
νευροενδοκρινικών κυττάρων. Ανήκει στην οικογένεια των γρανινών. 
Η CGA συμπεριφέρεται σαν προ-ορμόνη. Πράγματι, η πρωτεολυτική της διάσπαση αποτελεί στοιχείο κλειδί της φυσιολογίας της. Η 
διάσπαση αυτή απελευθερώνει πεπτίδια βιολογικώς ενεργά (αγγειοστατίνες, χρωμοστατίνη, παγκρεατοστατίνη, παραστατίνη) που 
διαθέτουν διάφορες παρακρινικές και αυτοκρινείς λειτουργίες. Η πρωτεολυτική αυτή διάσπαση είναι ιστο-ειδική και ανάλογα με την 
θέση όπου θα πραγματοποιηθεί, θα διαφέρουν τα κλάσματα της πρωτεΐνης. Πραγματοποιείται κυρίως μέσα στο κύτταρο στο 
εσωτερικό των χρωμιόφιλων κοκκίων. Στην ανοσοϊστοχημεία, η παρουσία της CGA στα κύτταρα των όγκων οδηγεί σε υποψία 
νευροενδοκρινούς προέλευσης του όγκου. Η CGA στην κυκλοφορία υπάρχει στα υγιή άτομα και οι τιμές που λαμβάνονται είναι 
ανεξάρτητες από την ηλικία και το φύλο. Η σημασία του προσδιορισμού της CGA στον ορό αποδείχθηκε αρχικά στο 
φαιοχρωμοκύτωμα και κατόπιν εξαπλώθηκε γρήγορα και σε άλλους ενδοκρινείς καρκίνους με ιδιαίτερα σημαντικά αυξημένα επίπεδα 
στις καρκινοειδείς καταστάσεις των εντέρων και στους ενδοκρινείς όγκους του παγκρέατος. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν πως τα 
επίπεδα της CGA της κυκλοφορίας συνδέονται με μία νευροενδοκρινή διαφοροποίηση και σχετίζονται με το μέγεθος του όγκου, 
χωρίς ωστόσο να υποκαθιστούν πιο ειδικές εκκρίσεις όπως η NSE στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Ομοίως ορισμένοι 
συγγραφείς απέδειξαν πως η παρουσία της CGA σε περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη θα μπορούσε να αποτελεί σημάδι μίας μη 
ευνοϊκής εξέλιξης. Τα παθολογικά επίπεδα της κατέστη δυνατόν να συνδεθούν με μείωση του χρόνου ζωής ανεξάρτητα από το 
στάδιο. 
 
3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Η δοκιμασία CGA-RIACT βασίζεται στην αρχή της τεχνικής ‘’σάντουιτς’’ σε στερεά φάση. Προετοιμάστηκαν δύο μονοκλωνικά 
αντισώματα έναντι δύο αντιγονικών θέσεων διαφόρων της CGA. Το πρώτο δεσμεύεται στην στερεά φάση (επικαλυμμένος σωλήνας), 
και το δεύτερο που σημαίνεται με ιώδιο 125 χρησιμοποιείται σαν ιχνηθέτης. 
Τα μόρια ή τα κλάσματα της CGA, που βρίσκονται στα πρότυπα ή στα εξεταζόμενα δείγματα λαμβάνονται σε ‘’σάντουιτς’’ μεταξύ των 
δύο αντισωμάτων. Η περίσσεια του ιχνηθέτη απομακρύνεται εύκολα με τη βοήθεια ενός σταδίου έκπλυσης και έτσι μέσα στον 
επικαλυμμένο σωλήνα παραμένει μόνο το σύμπλοκο προσκολλημένο αντίσωμα/αντιγόνο/σεσημασμένο αντίσωμα. 
Η ραδιενέργεια που έχει δεσμευτεί στο σωλήνα είναι ανάλογη της ποσότητας της CGA που υπήρχε αρχικά στο δείγμα. 
 
4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Κάθε συσκευασία περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 100 σωλήνες. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην εξωτερική ετικέτα.  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ: έτοιμοι για χρήση. 
Μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CGA προσκολλημένο 
στο βάθος του σωλήνα.   

 
CT 

2 κουτιά των  
50 σωλήνων 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Οι επικαλυμμένοι σωλήνες που βγαίνουν από 
το κουτί τους και δεν χρησιμοποιούνται πρέπει 
να φυλάσσονται στην πλαστική θήκη που 
περιέχεται στη συσκευασία.  

ANTI-CGA 125 : Έτοιμο για χρήση. 
Μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CGA, ρυθμιστικό 
διάλυμα, βόειος ορός, αζίδιο του νατρίου, κόκκινη 
χρωστική, EDTA, ανοσοσφαιρίνες μη 
ανοσοποιημένων ποντικών.   
≤ 407 kBq (≤ 11 µCi). 

 
 

TRACER 1 φιαλίδιο 
των 55 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: λυοφιλιωμένα*. 
Ανασυνδυασμένη ανθρώπινη CGA, ανθρώπινος 
ορός, EDTA, συντηρητικό. 50-125-300-600-1200 
ng/mL 
Γίνεται ανασύσταση με 0,5 mL αποσταγμένο νερό.   

 
 

CAL 
5 φιαλίδια 

qsp 
0,5 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης.  
Μετά την ανασύσταση, να φυλάσσεται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος για λιγότερο από 
μία ώρα και να καταψύχεται σε τμήματα στους –
20° C για 6 εβδομάδες. 
 

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: λυοφιλιωμένος **. 
Ανθρώπινη ανασυνδυασμένη CGA, ανθρώπινος 
ορός, συντηρητικό. 180 ng/mL 
Γίνεται ανασύσταση με 0,5 mL αποσταγμένο νερό.    

 
 

CONTROL 
1 φιαλίδιο 

qsp 
0,5 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση, να φυλάσσεται σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος για λιγότερο από 
μία ώρα και να καταψύχεται σε τμήματα στους –
20° C για 6 εβδομάδες. 
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ: έτοιμο για χρήση. 
Το αντιδραστήριο αυτό χρησιμεύει σαν ρυθμιστικό 
διάλυμα επώασης, σαν διαλύτης και σαν πρότυπο 
0. 
Ρυθμιστικό διάλυμα, βόειος ορός, αζίδιο του 
νατρίου, EDTA. 

 
 

BUF 1 φιαλίδιο 
των 60 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης.    
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ: δισκία. 
Διαλύστε 1 δισκίο / 100 mL απεσταγμένο νερό. 
Αναδεύονται. 

 
WASH 

5 δισκία σε 
συσκευασία 

μπλίστερ 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης.    
Μετά την διάλυση να φυλαχτεί σε δοχείο με 
πώμα το πολύ για 15 ημέρες.   

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ  1  

* Οι τιμές που αναφέρονται είναι ενδεικτικές: οι πραγματικές τιμές αναγράφονται στην ετικέτα των φιαλιδίων.  
** Οι πραγματικές τιμές των ορίων αποδοχής αναγράφονται στην ετικέτα του φιαλιδίου. 
 

5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
5.1. Μέτρα ασφάλειας 
Οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης που περιέχονται στα αντιδραστήρια αυτού του κιτ έχουν ελεγχθεί με άλλα κιτ επίσημα ελεγμένα 
και βρέθηκαν αρνητικές όσον αφορά στο αντίσωμα anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV και το 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 μη χρησιμοποιούνται πιπέτες στόματος. 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 αποφεύγεται το πιτσίλισμα. Να 
απολυμαίνονται και να απομακρύνονται τα δείγματα και όλο το υλικό που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί όπως εάν περιείχε λοιμογόνους 
παράγοντες. Η συνιστώμενη μέθοδος αποστείρωσης είναι ο κλίβανος 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 υπολειμμάτων ξεπλύνετε καλά τις σωλήνες της αποχέτευσης για την αποφυγή του σχηματισμού των προϊόντων 
αυτών. 

5.2. Βασικοί κανόνες ακτινοπροστασίας 
Το ραδιενεργό αυτό προϊόν μπορεί να λαμβάνεται, αγοράζεται, αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται μόνο από άτομα πού έχουν την 
αντίστοιχη άδεια και 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 κρατείται 
ενημερωμένο βιβλίο παραλαβής και αποθήκευσης των ραδιενεργών προϊόντων. Η χρήση των ραδιενεργών προϊόντων γίνεται σε 
κατάλληλο χώρο στον οποίο η είσοδος υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες (ελεγχόμενη ζώνη). Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το 
κάπνισμα καθώς και η χρήση καλλυντικών στην ελεγχόμενη ζώνη. Να μη χρησιμοποιείται πιπέτα στόματος στα ραδιενεργά διαλύματα. 
Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό χρησιμοποιώντας μπλούζες και γάντια προστασίας. 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 
Να μην χρησιμοποιούνται τα συστατικά της συσκευασίας μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως. Να μην αναμειγνύονται 
αντιδραστήρια που προέρχονται από διαφορετικές παρτίδες. Να μην πραγματοποιείται χειρισμός περισσοτέρων από 100 σωλήνων 
την ίδια φορά. Να αποφεύγεται κάθε μικροβιακή μόλυνση των αντιδραστηρίων καθώς και του νερού. Να τηρείται ο χρόνος επώασης. 

6. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται άμεσα σε ορό ή πλάσμα. Για τις δοκιμασίες που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 4 ώρες, τα 
δείγματα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου (18-25°C). Για τις δοκιμασίες που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 48 
ώρες, τα δείγματα πρέπει να φυλάσσονται στους 2-8°C μετά τη δειγματοληψία. Για τις δοκιμασίες που θα πραγματοποιηθούν σε 
διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών, θα πρέπει να χωρίζονται σε παρτίδες οι οποίες πρέπει να διατηρούνται κατεψυγμένες (-20°C) 
για διάρκεια 10 μηνών. Εάν οι λήψεις πραγματοποιούνται σε πλάσμα, οι τιμές θα είναι πιο αυξημένες.  
Αραιώσεις : Σε περίπτωση υποψίας αυξημένων επιπέδων CGA, οι αραιώσεις πραγματοποιούνται με τον ρυθμιστικό διαλύτη που 
περιέχεται στη συσκευασία. Συνιστάται να πραγματοποιούνται οι αραιώσεις μέσα σε πλαστικούς σωλήνες μίας χρήσης. 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
7.1. Απαιτούμενα υλικά 
Μικροπιπέτες ακριβείας ή παρόμοιο υλικό με άκρα μίας χρήσης κατάλληλες για διανομή 50µL, 100µL, 1000 μl και 2000 µL. Η 
βαθμονόμησή τους πρέπει να επαληθεύεται τακτικά.  Αποσταγμένο νερό. Πλαστικοί σωλήνες μίας χρήσης. Αναδευτήρας τύπου Vortex.  
Οριζόντιος περιστροφικός αναδευτήρας (400 rpm).  Μετρητής σπινθηρισμού γ, ρυθμισμένος για τη μέτρηση του ιωδίου 125.  
 

7.2 Πρωτόκολλο 
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 προτύπου "0" για τον προσδιορισμό του μη ειδικού δεσμού. Ομάδες προτύπων διαλυμάτων για τη δημιουργία της πρότυπης 
καμπύλης.  Ομάδα μαρτύρων για έλεγχο. Ομάδες Sx για τα εξεταζόμενα δείγματα ορού ή πλάσματος.  
Συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμασίας εις διπλούν για τους βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και τα δείγματα. 
Σειρά με την οποία πρέπει να προστεθούν τα αντιδραστήρια: 

Διανέμονται 500 µL ρυθμιστικού διαλύματος επώασης μέσα σε όλους τους σωλήνες. Προστίθενται 50 µl προτύπων, μάρτυρα ή 
εξεταζόμενων δειγμάτων μέσα στους αντίστοιχους σωλήνες.  Γίνεται ήπια ανάμειξη με αναδευτήρα τύπου vortex. Επωάζεται 18-20h 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C). Η έκπλυση των επικαλυμμένων σωλήνων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : 
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Απομακρύνεται με αναρρόφηση το περιβάλλον έκπλυσης. Προστίθεται 1,0 mL διαλύματος έκπλυσης σε κάθε σωλήνα. Αδειάζεται το 
περιεχόμενο των σωλήνων με αναρρόφηση. Επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία μία φορά. Κατόπιν, πρέπει να γίνει η τελική 
αναρρόφηση η οποία πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πληρέστερη ούτως ώστε να αποφευχθεί ο υπολειμματικός όγκος.  Η λήψη 
σίγουρων και αναπαραγόμενν αποτελεσμάτων απαιτεί να είναι αποτελεσματικά τα διάφορα στάδια της έκπλυσης: η προσθήκη του  
διαλύματος έκπλυσης πρέπει να πραγματοποιείται με επαρκή ορμή ώστε να δημιουργηθεί στον σωλήνα τυρβώδης ροή. Διανέμονται 
500 µl μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CGA125l μέσα σε όλους τους σωλήνες συμπεριλαμβανομένων και των 3 σωλήνων συνολικής 
ενεργότητας. Γίνεται ήπια ανάμειξη με αναδευτήρα τύπου vortex. Επωάζεται 2h ± 5 mn σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) με 
ταυτόχρονη ανάδευση (400 rpm). 

 
Γίνεται έκπλυση των σωλήνων όπως περιγράφηκε παραπάνω. 
Γίνεται μέτρηση της ραδιενέργειας που έχει δεσμευτεί στους σωλήνες με τη βοήθεια ενός μετρητή γ. 
 
 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Σύμφωνα με τη σωστή εργαστηριακή τεχνική απαιτείται να γίνεται χρήση δειγμάτων μαρτύρων 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 
Υπολογίζεται ο μέσος όρος κρούσεων για κάθε ομάδα σωλήνων μετά την αφαίρεση του υποβάθρου. Κατασκευάζεται η πρότυπη 
καμπύλη εκφράζοντας τα cpm των προτύπων διαλυμάτων σε συνάρτηση με τις συγκεντρώσεις τους. Ο σχεδιασμός πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με γραμμική σύνδεση των σημείων. Οι τιμές των δειγμάτων διαβάζονται άμεσα από την καμπύλη διορθώνοντας αν 
χρειάζεται με το συντελεστή αραίωσης. Τυπική πρότυπη καμπύλη (μόνο παράδειγμα): τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υποκαταστήσουν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο εργαστήριο. 
 
 
 

Ομάδες 
σωλήνων 

Μέσοι όροι 
cpm 

Συγκεντρώσεις σε 
ng/mL 

CGA    ng/ml
1 5001 0005000

cp
m

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

 

Πρότυπο 0 
 

55 0 

Πρότυπο 1 
 

2954 55 

Πρότυπο 2 
 

7110 145 

Πρότυπο 3 
 

14878 350 

Πρότυπο 4 
 

29522 700 

Πρότυπο 5  
 

60248 1370 

Μάρτυρας 7288 165 

 

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  
Τα δείγματα που είναι θολά, παρουσιάζουν αιμόλυση ή υπερλιπιδαιμία ή περιέχουν ινική μπορεί να δώσουν ανακριβή αποτελέσματα.  
Να μην γίνεται αναγωγή των τιμών των δειγμάτων πέρα από το τελευταίο πρότυπο. Να γίνεται αραίωση των δειγμάτων και να 
επαναλαμβάνεται ο προσδιορισμός.   
Η ανοσολογική δοκιμή προστατεύεται έναντι των ενδεχόμενων παρεμβολών τύπου ανθρώπινου αντισώματος αντι-ποντικού (HAMA) με 
την προσθήκη προστατευτικού στον ιχνηθέτη (μη ειδικές ανοσοσφαιρίνες ποντικού). 
Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλεισθούν εντελώς τα ‘’ψευδώς θετικά’’ ή ‘’ψευδώς αρνητικά’’ αποτελέσματα που οφείλονται στην 
παρουσία, εντός των δειγμάτων των ασθενών, παρεμβολών τύπου ετερόφυλων αντισωμάτων, αντισωμάτων αντι-αβιδίνης, 
ρευματοειδούς παράγοντα, κλπ.  
 
11. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνιστάται σε κάθε εργαστήριο να διαμορφώνει τις δικές του φυσιολογικές τιμές σε συνάρτηση με τον τύπο λήψης που 
χρησιμοποιείται περισσότερο. Η χρωμογρανίνη A είναι μία πρωτεΐνη που δεσμεύει το ασβέστιο και τα επίπεδά της στην κυκλοφορία 
επηρεάζονται από τη συγκέντρωση των ιόντων Ca++. Οι φυσιολογικές τιμές που ανευρίσκονται διαφέρουν ανάλογα εάν ο 
προσδιορισμός γίνει σε ορούς που λαμβάνονται σε ξηρό σωλήνα ή σε πλάσμα με EDTA. Οι τιμές που δίδονται παρακάτω, είναι 
μόνον ενδεικτικές και ελήφθησαν με ορό σε ένα πληθυσμό 162 ατόμων θεωρούμενων φυσιολογικών. 95 % του πληθυσμού 
συμπεριλαμβάνεται μεταξύ του 19,4 και του 98,1 ng/mL, και η μέση τιμή είναι 41,6 ng/mL .  
Για κάθε χρήση της δοκιμασίας αυτής με πλάσμα, συνιστάται να διαμορφωθούν φυσιολογικές τιμές με πλάσμα. 
 
 
12. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
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12.1. Σφάλμα 
Η εκτίμησή του έγινε με τη βοήθεια 3 δειγμάτων διαφορετικών συγκεντρώσεων που προσδιορίστηκαν είτε 15 φορές στην ίδια σειρά, 
είτε δύο φορές σε 20 διαφορετικές σειρές. 

 

 

 

 
Διακύμανση ενδο-προσδιορισμού 

Δείγμα A B C 
Μέση τιμή ng/mL 29.9 144.0 996.0 
Τυπική απόκλιση 2.0 6.0 22.0 
CV % 6.0 3.8 2.2 

 

 
Διακύμανση δια-προσδιορισμού 

Δείγμα A B C 
Μέση τιμή ng/mL 29.8 159.3 998.0 
Τυπική απόκλιση 2.5 9.1 52.6 
CV % 8.5 5.7 5.3 

 

 

12.2. Δοκιμασία ανάκτησης 
Γνωστές ποσότητες CGA προστέθηκαν σε ανθρώπινους ορούς. Τα ποσοστά ανάκτησης στα δείγματα κυμαίνονται μεταξύ 90 και 110 %. 

12.3. Δοκιμασία αραίωσης 
Πραγματοποιήθηκε αραίωση σε δείγματα που είχαν αυξημένη συγκέντρωση. Τα ποσοστά που ελήφθησαν κυμαίνονται μεταξύ 90 και 
110 %. 
 

12.4. Εξειδίκευση 
Τα δύο μονοκλωνικά αντισώματα επιτρέπουν τον προσδιορισμό της CGA της κυκλοφορίας, τόσο της πλήρους μορφής όσο και των 
κλασμάτων της. 
 

12.5. Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης ορίζεται η μικρότερη, διάφορη του μηδενός ανιχνεύσιμη συγκέντρωση με πιθανότητα 95 %. Μετρήθηκε 1,5 
ng/mL. 
 
12.6. Παρεμπόδιση 

• Η παρεμβολή βιοτίνης μετρήθηκε σε συγκέντρωση 15 ng/mL. 
• Καμία παρέμβαση της χολερυθρίνης στην αιμοσφαιρίνη και τα τριγλυκερίδια μετρήθηκαν ώστε να ισούται με τις 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις των 250 mg/L, 10 g/L και 20 g/L, παρατηρήθηκε. 
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 

Ρυθμιστικό 
διάλυμα 

επώασης 
µL 

Ρυθμιστικό 
διάλυμα επώασης 

(Πρότυπο 0) 
µL 

Πρότυπα 1 έως 
5 Μάρτυρες 

Δείγματα  
µL 

Ήπια 
ανάμειξη 

 
Επώαση  
18-20h 
στους  

18-25°C 
Έκπλυση 2 

φορές  
Βλ.Κεφ.  7.2 

Αντι-CGA 125 I 
 

µL 
Ήπια ανάμειξη 

Επώαση  
2 h ± 5 mn 

στους 18-25°C 
με ταυτόχρονη 

ανάδευση 

Έκπλυση 2 φορές  
Βλ.Κεφ.  7.2 

Μέτρηση 
Πρότυπο 0 500 50 -- 500 

Πρότυπα 500 -- 50 500 

Μάρτυρας 500 -- 50 500 

Δείγματα 500 -- 50 500 
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