
Décembre 2018 – Modèle 025  Cisbio Bioassays  
 Parc Marcel Boiteux - BP 84175 – 30200 Codolet / France - Tél. 33 (0)4.66.79.67.00 
 
 

CHROMOGRANIN A  
CGA-RIACT 

 
  

 
 

 

 

 

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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1. NÉV ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET 
A CGA-RIACT  készlet a humán kromogranin A szérumból vagy plazmából történő radioimmunoassay vizsgálatára szolgál.  
A kit professzionális használatra készült. 
 
2. BEVEZETÉS 
A CGA egy 439 aa (49 kD) nagyságú savas, hidrofil fehérje, amely a neuroendokrin sejtek kromaffin granulumaiban található. A 
granin család tagja. 
A CGA prohormonként viselkedik. Fiziológiai hatásának kulcseleme a molekula proteolízise. Ezen bomlás során szabadulnak fel a 
különböző parakrin és autokrin funkciót ellátó, biológiailag aktív peptidek (vazosztatinok, kromosztatin, pankreasztatin, parasztatin....). 
A proteolízis szövetspecifikus és a fehérjefragmentáció a helyétől függően eltérő. Főként a sejtben megy végbe, a kromaffin 
granulumok belsejében. Az immunhisztokémiában a CGA jelenléte a daganatos sejtekben a daganat neuroendokrin eredetével van 
összefüggésben. 
A CGA az egészséges emberek esetében a keringésben van jelen, és szintje az életkortól és a nemtől független. 
A szerológiai CGA vizsgálat először a pheochromocytoma esetében vált érdekessé, majd gyorsan kiterjesztették a többi endokrin 
eredetű daganatos betegségre is, különös tekintettel a béldaganatoknál és a hasnyálmirigy endokrin daganatainál megfigyelhető 
jelentősen magas szintekre. A közelmúltban elvégzett vizsgálatok szerint a keringésben lévő CGA szintje a neuroendokrin 
differenciálódással van összefüggésben és a daganat tömegéhez kötődik, anélkül azonban, hogy helyettesítené a specifikusabb 
szekrétumokat, mint amilyen a kissejtes tüdőrák esetében az NSE.  
Egyes szerzők arra is rámutattak, hogy a CGA jelenléte a prosztatadaganatok esetében a betegség kedvezőtlen alakulásának jele 
lehet. Igazolódott, hogy az ilyen kóros szintek alacsonyabb túlélési aránnyal társulnak, a betegség stádiumától függetlenül. 
 
3. A MÉRÉS ELVE 
A CGA-RIACT  szilárd fázisú, kétkötőhelyes immunradiometriai assay. Két monoklonális antitestet termelnek a CGA molekulán lévő, 
térben egymástól távol elhelyezkedő kötőhely ellen. Az elsőt egy szilárd fázishoz kötik (bevont cső), míg a másikat jód 125 
radioizotóppal jelölik meg, és így nyomjelző anyagként használják fel. 
A kalibrátorokban vagy a vizsgálandó mintákban jelen lévő CGA (molekulák vagy fragmentumok) „szendvicsszerűen” beépülnek a két 
antitest közé. Az antitest/antigén/jóddal jelölt antitest szendvics bevonat kialakítása után, a nem kötődő nyomjelző anyag egy mosási 
lépéssel könnyen eltávolítható. 
A csőhöz kötődő radioaktivitás arányos a mintában jelenlévő CGA koncentrációjával. 
 
4. REAGENSEK 
Minden készlet 100 csőhöz elegendő reagenst tartalmaz. A lejárati idő a külső címkén olvasható. 

REAGENSEK SZIMBÓLUMOK  MENNYISÉG TÁROLÁS 
BEVONATTAL ELLÁTOTT CSÖVEK:  
használatra kész. 
A cső aljához kötődő anti-CGA 
monoklonális antitest. 

 
CT 2 csomag 

50-50 cső 

2-8 °C a lejárati időig. 
A csomagból kivett, fel nem használt, 
bevonattal ellátott csöveket a készletben 
lévő műanyag tasakban kell tárolni. 

ANTI CGA125 I: használatra kész. 
125I anti-CGA monoklonális antitest, 
puffer, szarvasmarha szérum, nátrium-
azid, vörös festék, nem immunizált egér 
immunglobulinok, EDTA. 
≤ 407 kBq (≤ 11 µCi). 

 
 

TRACER 
1 

55 ml 
injekciós üveg 

2-8 °C a lejárati időig. 

KALIBRÁTOROK:  liofilizált.* 
Rekombináns, humán CGA, humán 
szérum, EDTA, tartósítószer. 
50-125-300-600-1200 ng/ml 
0,5 ml desztillált vízben kell feloldani. 

 
 

CAL 

5 injekciós 
üveg 
qsp 

0,5 ml 

2-8 °C a lejárati időig. 
Feloldás után szobahőmérsékleten 
legfeljebb 1 órán át tárolható. 
Alikvotokban fagyassza le  
- 20 °C-ra, 6 hétre. 

KONTROLL:  liofilizált.* 
Rekombináns, humán CGA, humán 
szérum, tartósítószer. 
180 ng/ml 
0,5 ml desztillált vízben kell feloldani. 

 
 

CONTROL 

1 injekciós 
üveg 
qsp 

0,5 ml 

2-8 °C a lejárati időig. 
Feloldás után szobahőmérsékleten 
legfeljebb 1 órán át tárolható.  
Alikvotokban fagyassza le  
- 20 °C-ra, 6 hétre. 

PUFFER: használatra kész. 
Hígítópufferként, hígítószerként és 0 
kalibrátorként alkalmazandó. 
Puffer, szarvasmarha szérum, nátrium-
azid, EDTA. 

 
BUF 1 

60 ml 
injekciós üveg 

2-8 °C a lejárati időig. 

MOSÓREAGENS: tabletta. 
1 tablettát oldjon fel 100 ml desztillált 
vízben. 
Óvatosan rázza össze. 

 
WASH 

5 tabletta 
buborékcsoma

golásban 

2-8 °C a lejárati időig. 
Hígítás után lezárt tartályban legfeljebb 
15 napig tárolható. 

MŰANYAG TASAK   1  

* A feltüntetett értékek csak célértékek; az egyes kalibrátorok tényleges értéke a címkéről olvasható le. 
** Az elfogadhatósági tartomány valós értékei az injekciós üveg címkéjére vannak rányomtatva. 



CGA-RIACT 
Cisbio Bioassays - 2018. december - 025. modell 

  

5 

 

HUN 

 
 
5. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK 
5.1. Biztonsági intézkedések 
A jelen készletben található reagensek által tartalmazott emberi eredetű alapanyagokat engedélyezett készletekkel tesztelték, és anti-
HIV1, anti-HIV2, anti-HCV antitestekre és a HBs antigénre negatívnak találták. Nem lehetséges azonban teljes mértékben garantálni 
azt, hogy ezekkel a termékekkel nem vihető át a hepatitis, a HIV vírus vagy más vírusfertőzések; minden emberi eredetű alapanyagot, 
beleértve a mérendő mintákat is potenciálisan fertőző anyagként kell kezelni.  
Tilos szájjal pipettázni. 
Tilos a dohányzás, az étel- és italfogyasztás azokon a területeken, ahol a minták vagy a készlet reagenseinek a kezelése történik. 
A készlet reagenseinek vagy a mintáknak a kezelése során viseljen eldobható kesztyűt, és utána alaposan mosson kezet. 
Kerülje a kifröccsenést. Minden mintát és potenciálisan szennyezett anyagot úgy dekontamináljon és semmisítsen meg, mintha azok 
fertőző anyagokat tartalmaznának. Az ehhez javasolt módszer az autoklávozás 121,5 °C-on, legalább egy órán át. 
A nátrium-azid reakcióba léphet a rézből készült csővezetékekkel, és rendkívül robbanásveszélyes fém-azidokat képezhet. A 
hulladékkezelés során alaposan öblítse át a lefolyókat, hogy meggátolja ezeknek a termékeknek a felhalmozódását. 
 
5.2. A radioaktív sugárzással szembeni védekezés sz abályai 
Ezt a radioaktív terméket kizárólag engedéllyel rendelkező személyek, és az ezen engedélyben szereplő laboratóriumok vehetik át, 
vásárolhatják meg, tárolhatják vagy használhatják fel. Az oldatot semmilyen körülmények között sem szabad embereknek vagy 
állatoknak beadni. 
A radioaktív termékek vásárlását, tárolását, felhasználását vagy cseréjét a felhasználó országában hatályban lévő törvények 
szabályozzák. 
A radioaktív sugárzással szembeni védekezés alapvető szabályainak betartatása megfelelő biztonságot nyújt. 
Ezeknek az összefoglalását az alábbiakban ismertetjük: 
A radioaktív termékeket eredeti tartályaikban, megfelelő területen kell tárolni. A radioaktív termékek átvételéről és tárolásáról vezetett 
nyilvántartást naprakészen kell tartani. A radioaktív termékeket olyan helyen kell kezelni, ahol biztosított a korlátozott hozzáférés 
(kontrollált zóna). A kontrollált zónában tilos az étel- és italfogyasztás, a dohányzás és a kozmetikumok használata. 
Radioaktív oldatokat tilos szájjal pipettázni. Minden radioaktív termékkel való közvetlen érintkezés kerülendő, laboratóriumi köpeny és 
védőkesztyű használatával. A szennyezett laboratóriumi eszközöket és üvegedényeket szennyeződés után megfelelően kell 
megsemmisíteni, ezzel elkerülve a különböző izotópokkal való keresztszennyeződést. Bármilyen szennyeződést vagy radioaktív 
anyagveszteséget a meghatározott eljárásoknak megfelelően kell kezelni. Minden radioaktív hulladék megsemmisítését a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kell végezni. 
 
5.3. A kezelésre vonatkozó óvintézkedések  
Ne használja a készletben lévő alkotórészeket a lejárati idő után. Ne keverjen különböző tételekből származó reagenseket. Egyszerre 
ne teszteljen 100 csőnél többet. Kerülje a reagensek vagy a víz mikrobiológiai szennyeződését. Teljes mértékben tartsa be a jelzett 
inkubálási időket és mosási utasításokat. 
 
6. MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS 
Az assay közvetlenül szérummal vagy plazmával végzendő. A 4 órán belül végzett vizsgálathoz a mintákat szobahőmérsékleten (18–
25 °C) kell tárolni. A 48 órán belül végzett vizsgálathoz a mintákat 2–8 °C-on kell tárolni a mintavétel után. A 48 órán túl végzett 
vizsgálathoz a mintákat aliquot részekre kell osztani, amelyeket fagyasztva kell tárolni (-20 °C), legfeljebb 10 hónapig. Ha a mintavétel 
plazmával történik, az értékek szisztematikusan magasabbak lesznek. 
Hígítások 
Amennyiben gyanítható, hogy a CGA szint magasabb, a készletben található pufferhígítószert kell használni a hígításhoz.  
A hígításokat ajánlatos eldobható műanyagcsövekben végezni. 
 
7. AZ ASSAY MENETE 
7.1. Szükséges anyagok 
Precíziós mikropipetták vagy annak megfelelő eszközök, eldobható hegyekkel, 50 µl, 500 µl, 1000 µl és 2000 µl mérési térfogatban. A 
kalibrálásukat rendszeresen ellenőrizni kell. Desztillált víz. Eldobható műanyag csövek. Vortex keverő. Körkörös vízszintes rázógép 
(400 rpm). 125 jód izotóp mérésére kalibrált gamma szcintillációs számláló.  
 
7.2. Protokoll  
A felhasználás előtt minden reagenst legalább 30 percig hagyni kell szobahőmérsékletre (18-–25 °C) melegedni. A reagensek 
csövekbe történő bemérését szobahőmérsékleten kell végezni (18-–25 °C). 
Az assayhez a következő típusú csövekre van szükség: 
„0” kalibrátor csoport, a nemspecifikus kötődés meghatározásához. 
Kalibrátor csoport, a kalibrációs görbe felrajzolásához. Kontroll csoport a kontrollhoz. Sx csoport a szérum vagy plazma minták 
vizsgálatához. 
Ajánlatos az assay-ket kétszeresen elvégezni a kalibrátorok, a kontroll és a minták vonatkozásában.  
A reagensek hozzáadási sorrendjét szigorúan tartsa be: 

Mérjen be 500 µl puffert minden csőbe. Adjon hozzá 50 µL kalibrátort, kontrollt vagy mérendő mintát a megfelelő csőhöz. 
Óvatosan keverje meg a csövet Vortex keverővel. Inkubálja 18-20 órán át szobahőmérsékleten (18–25 °C). 

Mossa a bevonattal ellátott csöveket: 
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Szívja fel az egyes csövek tartalmát teljesen, amenn yire lehetséges. Adjon hozzá 1,0 ml mosóoldatot min den cs őhöz. 
 
Szívja fel az egyes csövek tartalmát. Még egyszer ismételje meg a folyamatot. Szívja fel az egyes csövek tartalmát teljesen, 
amennyire lehetséges. Mosás után nem lehet semmilyen maradvány anyag a bevonattal ellátott csövekben. 

A megbízható és reprodukálható eredmények érdekében a különböző mosási lépéseket helyesen kell elvégezni: a mosófolyadékot 
elegendően nagy sebességgel kell beleengedni a csőbe ahhoz, hogy turbulencia keletkezzen a csövekben. 

Mérjen be 500 µl 125l anti-CGA monoklonális antitestet minden csőben, beleértve a 3 teljes aktivitású csövet is. 
Inkubálja 2 óra ± 5 percig szobahőmérsékleten (18–25 °C), keverés mellett (400 rpm). Mossa a bevonattal ellátott csöveket a fent 
leírt módon. Mérje meg a csövekhez kötött maradék radioaktivitást gamma szcintillációs számlálóval. 

 
 
 
8. MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
A helyes laboratóriumi gyakorlat előírásai szerint minden méréssorozatban minőségellenőrző mintákat is kell tesztelni, ezzel 
ellenőrizve a kapott eredmények minőségét. Minden mintát azonos módon kell kezelni, és az eredmények elemzését a megfelelő 
statisztikai módszerekkel javasolt elvégezni. 
 
9. EREDMÉNYEK 
Minden csőcsoport esetében számolja ki az átlagos beütésszámot a háttér levonása után. 
Rajzolja fel a kalibrációs görbét a kalibrátorok cpm értékeit a koncentráció függvényében ábrázolva. A görbét spline vonalfelület 
előállításával kell felrajzolni. A minta eredményeit közvetlenül a görbéről olvassa le, és a leolvasott értéket szükség esetén korrigálja a 
hígítási szorzóval. 
 
 
Jellemz ő kalibrációs görbe  (csak minta): ezeket az adatokat nem szabad a laboratóriumban kapott eredmények helyébe 
behelyettesíteni. 
 

Csőcsoportok  Átlagos cpm Koncentráció ng/ml  

CGA    ng/ml
1 5001 0005000
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m
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40 000
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10 000
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„0” kalibrátor 
 

55 0 

„1” kalibrátor 
 

2954 55 

„2” kalibrátor 
 

7110 145 

„3” kalibrátor 
 

14878 350 

„4” kalibrátor 
 

29522 700 

„5” kalibrátor  
 

60248 1370 

Kontroll 7288 165 

 
10. AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI  
A zavaros, hemolizált, hiperlipémiás vagy fibrint tartalmazó minták eredményei félrevezetők lehetnek. 
A mintaértékeket ne extrapolálja az utolsó kalibrátor értékén túli tartományba. Az érintett mintákat hígítsa és mérje meg újra. 
Az immunoassay a humán anti-egér antitestek (HAMA) potenciális zavaró hatásával szemben védett, a nyomjelző anyaghoz hozzáadott 
védő anyaggal (nem-specifikus egér immunglobulinok). 
Mindemellett, a „hamis pozitív” és „hamis negatív” eredmények, a betegek mintáiban jelenlévő heterofil antitestek, anti-avidin antitestek, 
reumafaktor stb. zavaró hatásának eredményeként, nem zárhatók ki teljes mértékben.  
 
11. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 
Minden laboratóriumnak magának kell meghatározni saját normálértékeit, az éppen használt mintatípusnak megfelelően. A CGA egy 
kalciumkötő fehérje, és a mérését a Ca++ koncentrációja befolyásolja. A normálértékek eltérőek attól függően, hogy a mérés 
szérumból vagy EDTA plazmából történik. Az alábbi adatok a szérumértékekre adnak példát, 162 feltételezetten egészséges 
egyénből álló csoportban. A csoportban az értékek 95%-a 19,4 és 98,1 ng/ml között volt, 41,6 ng/ml medián értékkel. 
Plazma alkalmazása esetén ajánlatos a normálértékeket plazmára is meghatározni. 
 
12. AZ ASSAY SPECIÁLIS JELLEMZ ŐI 
12.1. Pontatlanság 
Ezt 3 különböző koncentrációjú mintával határozták meg. Ezeket vagy 15-ször mérték ugyanazon assay-sorozatban, vagy két-két 
párhuzamosban mérték 20 különböző sorozatban. 
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Intra-assay variáció 

Minta A B C 
Az átlagos ng / mL érték  29.9 144.0 996.0 
Szabványos eltérés 2.0 6.0 22.0 
CV % 6.0 3.8 2.2 

 
 

Inter-assay variáció 
Minta A B C 
Az átlagos ng / mL érték  29.8 159.3 998.0 
Szabványos eltérés 2.5 9.1 52.6 
CV % 8.5 5.7 5.3 

 
 
 
12.2. Visszanyerési vizsgálat  
Ismert mennyiségű humán CGA-t adtak hozzá humán szérumokhoz. A mintákban lévő humán CGA százalékos visszanyerési arányai 
90–110% közötti tartományban voltak. 
 
12.3. Hígítási teszt  
Nagy koncentrációjú mintákat hígítottak, 90–110%-os visszanyerési arányokkal. 
 
12.4 Specificitás  
A két monoklonális antitest a teljes és a fargmentumokban jelenlévő, keringő CGA mérését is lehetővé teszi. 
 
12.5. Kimutatási határ  
A kimutatási határ definíció szerint az a nullától eltérő legkisebb koncentráció, amely 95%-os valószínűséggel kimutatható. A mérés 
szerint ez 1,5 ng/ml. 
 
12.6. Zavaró hatás  

•        A biotin interferenciát 15 ng/mL koncentrációban mérjük. 

• A mérések szerint a bilirubin, a hemoglobin és a trigliceridek nem voltak zavaró hatással sorrendben egészen 250 mg/l,  
10 g/k és 20 g/l koncentrációig. 
Az immunoassay a humán anti-egér antitestek (HAMA) zavaró hatásával szemben védett, a nyomjelző anyaghoz hozzáadott védő 
anyaggal (nem-specifikus egér immunglobulinok). Nem garantálhatjuk azonban, hogy ez a védelem teljes körű. 
 

 
AZ ASSAY FOLYAMATÁBRÁJA 

 

Csövek 
Puffer 

 
µl 

Puffer 
(0 kalibrátor) 

 
µl 

Kalibrátorok 
1 – 5 

kontroll 
Minták 

µl 

 

Anti-CGA 
125 I 

 
µl 

 

Szám 

0 kalibrátor 500 50 -- Óvatosan 
keverje össze 

 
Inkubálja 

18-20 órán át 
18-25 °C-on 

 
Kétszer mossa 

Lásd 7.2. 
fejezet 

500 
Óvatosan 

keverje össze 
 

Inkubálja 
2 ó ± 5 percig 
18-25 °C-on 

keverés 
mellett 

 
Kétszer mossa 

Lásd 7.2. 

Kalibrátorok 500 -- 50 500 

Kontroll 500 -- 50 500 

Minták 500 -- 50 500 
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