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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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1. NAZWA I ZASTOSOWANIE  
CGA-RIACT  jest zestawem do radioimmunologicznego oznaczania  ludzkiej chromograniny w surowicy i osoczu. 
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. 
 
2. WSTĘP 
CGA jest kwaśnym hydrofilowym białkiem składającym się z 439 aminokwasów (49 kD) występującym ziarninie chromochłonnej 
komórek neuroendokrynnych. Zalicza się do rodziny granin. CGA działa jako prohormon.Po degradacji chromograniny A zostają 
uwolnione biologicznie aktywne peptydy (wazostatyna, chromostatyna, pankreastatyna, parastatyna.) które pełnią różne parakrynne i 
autokrynne funkcje. Proteoliza jest specyficzna dla danej tkanki, jest różna fragmentacja i zależy od miejsca jej powstawania. 
Głównie ma to miejsce w komórkach wewnątrz ziaren chromochłonnych. 
Chromogranina A jest zlokalizowana i wydzielana razem z hormonami, występuje w zwiększonej ilości w surowicy krwi osobników z 
nowotworami endokrynnymi, szczególnie wysokie stężenie jest w przypadku endokrynnych nowotworów jelita, trzustki.  
W krwioobiegu u zdrowych występuje pewna ilość CGA i nie zależy od wieku i płci.  
Po raz pierwszy oznaczono wysoki poziom Chromograniny A w surowicy chorych ze stwierdzonym guzem chromochłonnym. Inaczej 
niż w przypadku innych biologicznych markerów, np. Ostatnie badania wykazały, że poziom krążącej chromograniny jest związany z 
różnicowaniem neuroendokrynnym i istnieje korelacja między poziomem CGA a masą nowotworu. Markerem towarzyszącym jest 
NSE (neuronowa swoista enolaza) wydzielana specyficznie przez drobnokomórkowy nowotwór płuc Niektórzy autorzy stwierdzają, 
że obecność CBG w nowotworach prostaty może być znakiem niepomyślnego rozwoju choroby. Wykazano, że patologiczne 
poziomy CGA są związane ze zmniejszoną szansą na przeżycie, niezależnie od stanu pacjenta.  
 
3. ZASADA DZIAŁANIA TESTU 
CGA- RIACT  jest oznaczeniem immunoradiometrycznym typu «sandwich» z wykorzystaniem fazy stałej. 
W reakcji biorą udział dwa monoklonalne przeciwciała skierowane przeciwko różnym, odległym przestrzennie epitopom cząsteczki 
CGA. Jedno przeciwciało jest związane z probówkami, natomiast drugie przeciwciało wyznakowane 125I jest używane jako znacznik. 
Cząsteczki CGA znajdujące się w kalibratorach i badanych próbkach zostają rozpoznane przez te przeciwciała i tworzy się kompleks  
typu « sandwich » z cząsteczką CGA pośrodku. Niezwiązany z kompleksem znacznik radioaktywny jest usuwany z probówek przez 
dokładne przepłukanie. Związana z fazą stałą (probówką) aktywność jest wprost proporcjonalna do stężenia oznaczanego CGA w 
próbce. 
 
4. ODCZYNNIKI 
Każdy zestaw zawiera odczynniki wystarczające na wykonanie oznaczeń w 100 probówkach. Daty ważności odczynników są podane 
na etykietach. 
 

ODCZYNNIKI SYMBOLI ILO ŚĆ PRZECHOWYWANIE 
OPŁASZCZONE PROBÓWKI : gotowe do użycia. 
Probówki opłaszczone monoklonalnym 
przeciwciałem anty CGA . 

 
CT 

2 opakowania 
po 50 

probówek 

2 – 8 0C do upływu terminu ważności. 
Po rozpakowaniu w torebkach 
dołączonych do zestawu 

125I Anty-  CGA:  gotowe do użycia.  
Monoklonalne przeciwciało 125I Anty-CGA, bufor, 
albumina wołowa, azydek sodu, nieimmunizowane 
mysie immunoglobuliny, EDTA, czerwony barwnik.  
≤ 407 kBq (≤ 11 μCi)  

 
 

TRACER 
1 fiolka 
55 mL 

2 – 8 0C do upływu terminu ważności.  

KALIBRATORY:  liofilzaty. *  
Rekombinowane ludzka CGA, surowica ludzka, 
EDTA, konserwanty 
50 - 125 - 300 - 600 -1200 ng/mL *. 
Dodać 0,5 mL wody destylowanej 

 
 

CAL 
5 fiolek 

qs 0.5 mL 

2 – 8 0C do upływu terminu ważności.  
Po rozpuszczeniu, trzymać nie dłużej niż 1 
godzinę w temp. pokojowej, później, 
podzielone na porcje, przechowywać 
zamrożone w temp. - 20ºC do 6 tygodni. 

KONTROLA:  liofilizat.** 
Rekonbinowana ludzka CGA, ludzka surowica, 
konserwanty 
180 ng/mL* . Dodać 0,5 mL wody destylowanej. 

 
 

CONTROL 
1 fiolka 

qs 0,5 mL 

2 – 8 0C do upływu terminu ważności.  
Po rozpuszczeniu, trzymać nie dłużej niż 1 
godzinę w temp. pokojowej, później, 
podzielone na porcje, przechowywać 
zamrożone w temp. - 20ºC do 6 tygodni. 

BUFOR: gotowy do użycia . 
Odczynnik ten jest używany jako bufor, 
rozcieńczalnik i kalibrator 0. 
Bufor, surowica wołowa, azydek sodu, EDTA 

 
 

BUF 
1fiolka 
60 mL 

2 – 8 0C do upływu terminu ważności.  

ODCZYNNIK DO PŁUKANIA:  tabletki . 
Rozpuścić jedną tabletkę w 100 mL wody 
destylowanej.  

 
WASH 

5 tabletki w 
opakowaniu 
blistrowym 

2 – 8 0C do upływu terminu ważności.  
Po rozpuszczeniu w zamknietym 
pojemniku do 15 dni.  

PLASTIKOWA TOREBKA   1  
 
* Podane wartości są przykładowe - prawdziwe wartości stężeń są podane na etykiecie. 
** Akceptowany zakres jest podany na etykiecie.  
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5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
5. 1 Przepisy bezpiecze ństwa  
Odczynniki zestawu zawierające składniki pochodzenia ludzkiego zostały przetestowane licencjonowanymi zestawami i wykluczono 
obecność przeciwciał anty-HIV 1, anty-HIV 2, anty-HCV i antygenu HBs. Mimo to nie ma jednak pełnej gwarancji, że takie składniki nie 
mogą przenosić żółtaczki, wirusów HIV czy innych infekcji wirusowych – dlatego też  te odczynniki, jak i próbki pacjentów trzeba 
traktować jako potencjalne źródło zakażenia . 
Nie należy pipetować ustami. 
Nie należy palić, jeść i pić w pomieszczeniu, w którym przechowuje się odczynniki i wykonuje oznaczenia. 
Oznaczenia powinno się wykonywać w rękawiczkach i po pracy należy umyć ręce. 
Należy unikać rozlewania i rozpryskiwania odczynników. 
Zanieczyszczone odczynnikami materiały (nawet  potencjalnie) należy odkazić lub wyrzucić. 
Zaleca się ich autoklawowanie przez minimum 1 godzinę w temperaturze 121,50C. 
Azydek sodu może reagować z ołowianymi lub miedzianymi rurami, w wyniku czego mogą odkładać się na nich wybuchowe azydki 
metali. Aby temu zapobiec należy po wylaniu odpadów dobrze przepłukać rury kanalizacyjne. 
 
5. 2. Podstawowe zasady ochrony przed promieniowanie m  
Produkty radioaktywne mogą być nabywane, otrzymywane, przechowywane i używane jedynie przez osoby do tego upoważnione i w 
laboratoriach posiadających odpowiednią autoryzację. Roztwory w żadnym przypadku nie mogą być podawane ludziom ani zwierzętom. 
Zasady stosowania produktów radioaktywnych regulują przepisy danego kraju. 
Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony radiologicznej zapewnia bezpieczeństwo . 
Poniżej podano te zasady : 
Produkty radioaktywne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednim pomieszczeniu. 
Trzeba prowadzić na bieżąco rejestr produktów radioaktywnych. 
Praca z materiałami radioaktywnymi powinna mieć miejsce w wyznaczonych do tego oznakowanych pomieszczeniach (strefa 
kontrolowana). Nie wolno jeść, pić, palić, i nakładać kosmetyków w kontrolowanej strefie. Nie pipetować ustami radioaktywnych 
roztworów. Unikać bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi radioaktywnymi produktami- należy stosować ochronne ubrania i rękawiczki. 
Skażony sprzęt laboratoryjny i szkło muszą być natychmiast usunięte, by zapobiec krzyżowym skażeniom . 
Stosować odpowiednie procedury obowiązujące przy skażeniu czy stwierdzonej stracie substancji radioaktywnej. 
Wszystkie odpady radioaktywne muszą być unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
5. 3. Zalecenia przy wykonywaniu testu 
Nie należy wykonywać testu po upływie daty ważności odczynników. Nie wolno mieszać odczynników pochodzących z różnych partii. 
Zapobiegać zanieczyszczeniom odczynników i wody przez drobnoustroje. Dokładnie przestrzegać warunków inkubacji i płukania 
podanych w instrukcji. 
 
6. PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK 
Oznaczenie przeprowadza się bezpośrednio w surowicy lub osoczu. W przypadku oznaczenia przeprowadzanego w ciągu 4 godzin, 
próbki muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej (18–25°C). W przypadku oznaczenia przeprowadzanego w ciągu 48 
godzin, próbki muszą być przechowywane w temperaturze 2–8°C po pobraniu próbki. W przypadku oznaczania po upływie 48 
godzin, powinny być podzielone na porcje, które muszą być przechowywane zamrożone (-20°C) przez maksymalnie 10 miesięcy. 
W osoczu wartości oznaczenia są wyższe. 
Rozcieńczanie 
Jeżeli spodziewany jest wysoki poziom CGA, próbki należy rozcieńczyć buforem dołączonym do zestawu. Rozcieńczenia powinno się 
przeprowadzać w odpowiednich plastikowych probówkach.   
 
7. PROCEDURA OZNACZANIA 
7. 1. Wymagane materiały 
Precyzyjne mikropipety (dozownik) z wymiennymi  końcówkami do odmierzania 50 µL, 500 µL, 1mL i 2 mL. Kalibracja mikropipet 
powinna być przeprowadzana regularnie. Woda destylowana. Mieszalnik typu Vortex. Plastikowe probówki. Wytrząsarka horyzontalna. 
(400 rpm). Licznik promieniowania gamma wykalibrowany do pomiaru 125I. 
 
7. 2. Protokół wykonania  
Kalibratory, kontrole i probówki należy przenieść do temperatury pokojowej (18 – 250C) na minimum 30 minut przed rozpoczęciem 
oznaczeń. Odczynniki dozuje się w temperaturze pokojowej. 
Probówki należy ustawić w następujących grupach : 
Grupa kalibratoru 0 do określenia wiązania niespecyficznego. Grupa kalibratorów do obliczenia krzywej kalibratorowej 
Grupa porównawcza surowic kontrolnych. Grupa Sx badanych próbek 
W przypadku kalibratorów, kontroli i próbek zaleca się wykonanie oznaczenia w dwóch powtórzeniach. 
Należy dokładnie przestrzegać kolejności dodawanych reagentów : 
- Dodać po 500 µL buforu do każdej probówki. 
- Dodać po 50 µL kalibratorów, kontroli lub próbek do odpowiednich probówek. 
- Zamiesza ć delikatnie na Vortexie. 
- Inkubowa ć przez 18 - 20 godzin w temp. 18 - 25 0C. 
- Przepłuka ć probówki w następujący sposób :  

Odciągnąć płyn z probówek możliwie dokładnie. Dodać po 1,0 mL roztworu płuczącego do każdej probówki. 
Odciągnąć płyn. Powtórzyć powyższe czynności dwukrotnie. Odciągnąć płyn możliwie dokładnie. Nie powinno nic pozostać w 
probówkach. 
 
 



CGA-RIACT 
Cisbio Bioassays - grudzie ń 2018 - Wzór 025 

 

6 

 

POL 

 
 
 
 
 

Należy bardzo precyzyjnie wykonywać opisane etapy płukania, wtedy wyniki oznaczania będą wiarygodne i powtarzalne.  
Roztwory inkubacyjne i płuczące muszą być bardzo dokładnie usunięte. Jeżeli płyn odciąga się ręcznie, końcówkę pipety należy 
umieścić dokładnie przy dnie probówki . 
- Dodać po 500 µL  znacznika 125I anty-CGA do każdej probówki, również do 3 probówek Total. 
- Inkubowa ć przez 2 godziny ± 5 min. w temp. 18 - 25 0C, stale wytrząsając (400 rpm). 

Przepłuka ć probówki jak podano wyżej. 
- Zmierzy ć pozostałą aktywność związaną z probówkami w liczniku gamma. 
-  
8. KONTROLA JAKO ŚCI 
Zgodnie z zasadami  Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) wskazane jest stosowanie próbek kontrolnych w każdej serii oznaczeń. 
Wszystkie badane próbki powinny być przygotowywane w identyczny sposób, a do opracowania wyników analizy zaleca się stosowanie 
metod statystycznych. 
 
9. WYNIKI  
Dla każdej grupy probówek po odjęciu tła policzyć średnią ilość zliczeń. 
Wykreślić krzywą kalibratorową, odkładając aktywność kalibratorów (cpm) względem ich stężenia. Odczytać bezpośrednio z krzywej 
kalibratorowej stężenia w badanych próbkach. Jeżeli próbki były rozcieńczane, wynik należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik. 
 
Typowa krzywa kalibratorowa (przykład) : poniższe dane w żadnym przypadku nie mogą zastąpić wyników otrzymanych w 
laboratorium i być wykorzystane do obliczeń. 
 
 

Grupa probówek Średnia cpm St ężenie ng/mL 

CGA    ng/ml
1 5001 0005000

cp
m

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

 

Kalibrator 0 
 

55 0 

Kalibrator 1 
 

2954 55 

Kalibrator 2 
 

7110 145 

Kalibrator 3 
 

14878 350 

Kalibrator 4 
 

29522 700 

Kalibrator 5  
 

60248 1370 

Kontrola 7288 165 

 
 
10. OGRANICZENIA PROCEDURALNE 
Wyniki oznaczenia mogą być zafałszowane, gdy analizowane próbki są mętne, zhemolizowane, wysoko lipemiczne lub zawierają 
fibrynę. Nie należy obliczać stężenia CGA przez ekstrapolację, gdy przekracza wartość ostatniego kalibratoru. Taką próbkę trzeba 
rozcieńczyć i ponownie analizować. 
Test immunoenzymatyczny jest chroniony przed ewentualnym wpływem przeciwciał ludzkich skierowanych przeciwko mysim (HAMA) 
poprzez dodanie czynnika chroniącego do znacznika (niespecyficzne przeciwciała mysie). Nie można jednakże całkowicie wykluczyć 
wyników "fałszywie dodatnich" lub "fałszywie ujemnych" spowodowanych wpływem przeciwciał heterofilnych, przeciwciał anty-awidyna, 
czynnika reumatoidalnego, etc. obecnych w próbkach pochodzących od pacjentów.  
 
11. WARTOŚCI OCZEKIWANE 
Każde laboratorium powinno ustalić własne normy. CGA jest białkiem wiążącym wapń i na jego pomiar ma wpływ stężenie jonów 
Ca++. Wartości normalne zależą od tego, czy są oznaczane w surowicy czy w osoczu z EDTA. Dane poniżej są jedynie 
wskazówką : Przebadano 162 zdrowych pacjentów i u 95% wartość CGA w surowicy  była między 19,4 a 98,1 ng/mL, mediana 41,6 
ng/mL.Przy oznaczeniach w próbkach osocza, należy ustalić wartości normalne dla osocza. 
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12. CHARAKTERYSTYKA TESTU 
12.1. Precyzja 
Precyzje testu określono oznaczając stężenie w 3 próbkach o różnych stężeniach. Oznaczano w nich 15-krotnie stężenie zestawem z 
tej samej serii oraz w duplikatach stężenie zestawami z 20 różnych serii. 
 
 
 
 

 
Różnice mi ędzy esejami 

Próba A B C 
Średnia warto ść ng/mL 29.9 144.0 996.0 
Odchylenie standardowe 2.0 6.0 22.0 
CV % 6.0 3.8 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. 2. Test odzysku  
Znane ilości CGA dodawano do ludzkich surowic. Procent odzysku CGA w próbkach wynosił od 90 do 110 %. 
 
12. 3. Test rozcie ńczania  
Próbki mające wysoki poziom CGA były rozcieńczane. Obliczony procent odzysku zawierał się w granicach 90 – 110 %. 
 
12.4. Specyficzno ść  
Dwa monoklonalne przeciwciała pozwalają oznaczyć  w krążeniu całą cząsteczkę CGA i jej fragmenty. 
 
12. 5. Granica oznaczenia 
Granica oznaczenia jest definiowana jako najmniejsze oznaczalne (z prawdopodobieństwem 95%) różne od zera stężenie. 
Ta wartość dla testu CGA-RIACT wynosi 1,5 ng/mL. 
 
12.6. Interferencja 

• Interferencję biotyny mierzono w stężeniu 15 ng/mL. 
• Brak ingerencji w bilirubiny, hemoglobiny i trójglicerydów odpowiednio Zmierzone stężenie do równej 250 mg/L,10 g/L i 20 g L,-

nie obserwowano. 
Immunologiczny jest chroniony przed jakiejkolwiek ludzkiej anty-mysiego (HAMA) ingerencji dodatkiem protektora do terenu 
(nie-specyficzne immunoglobuliny myszy). Jednakże, nie możemy zagwarantować, że ochrona ta jest wyczerpująca. 

 
 
 
 

SCHEMAT OZNACZANIA 
 

Probówki 
Bufor 

µL 

Bufor 

(kalibrator 0)  

Kalibratory  
Kontrola 
Próbki 

µL 

Zamieszanie 
 

Inkubacja 
18-20 godz. 

temp. 18-250C. 
 

Przepłukanie 
2- krotne 

 

125I Anty-
CGA 
µL 

 
Zamieszanie 

 
Inkubacja 

2 godz. ± 5 min. 
temp. 18-25 0C 
z wytrząsaniem. 

 
Przepłukanie 

2- krotne 
 

 
 
 
 
 

Pomiar 
aktywności 

Kalibrator 0 500 50 - 500 

Kalibratory 500 - 50 500 

Kontrola 500 - 50 500 

Próbki 500 - 50 500 

 
 
 
 

Odmiana mi ędzy testami 
Próba A B C 
Średnia warto ść ng/mL 29.8 159.3 998.0 
Odchylenie standardowe 2.5 9.1 52.6 
CV % 8.5 5.7 5.3 
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