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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de l’antigène NSE  

dans le sérum humain 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric assay for the 
quantitative determination of NSE antigen 

in human serum 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur 
quantitativen Bestimmung von NSE im 

HumanSerum 
Zur In Vitro-Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 Röhrchen 
Traceur  370 kBq 1 x 30 mL Tracer  370 kBq 1 x 30 mL Tracer  370 kBq 1 x 30 mL 
Calibrateur 0 1 x qsp 4 mL Calibrator 0 1 x qs 4 mL Kalibrator 0 1 x q.s. 4 mL 
Calibrateurs 1 – 5 5 x qsp 0,5 mL Calibrators 1 – 5 5 x qs 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x q.s. 0,5 mL 
Contrôle 1 x qsp 0,5 mL Control 1 x qs 0.5 mL Kontrolle 1 x q.s. 0,5 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 NSE nel siero umano  

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica del antigeno NSE en 

suero humano  
Para uso de diagnóstico In Vitro 

∆οκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό του αντιγόνου NSE στον 

ανθρώπινο ορό 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

ELSA 4 x 24 provette ELSA 4 x 24 tubos ELSA 4 x 24 σωλήνες 
Tracciante  370 kBq 1 x 30 mL Trazador  370 kBq 1 x 30 mL Ιχνηθέτης  370 kBq 1 x 30 mL 
Calibratore 0 1 x q.b a 4 mL Calibrador 0 1 x csp 4 mL Πρότυπο 0 1 x qs 4 mL 
Calibratori 1 – 5 5 xq.b a 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Controllo 1 xq.b a 0,5 mL Control 1 x csp 0,5 mL Μάρτυς 1 x qs 0,5 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 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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Evropská 
shody 

Evropska 
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T° limite de 
stockage 

Storage 
temperature 
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Limitierung der 
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 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας 

Numer partii Č. šarže Šifra serije 

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

de Ημερομ. λήξης Zużyć do Použitelné do Upotrebiti do 

 
Consulter la 

notice d’utilisation 
Consult operating 

instructions 
Das Handbuch 
zu Rate ziehen

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka Přečtěte si 

návod k použití
Pogledajte 
uputstvo za 
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Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 

In-Vitro-
Diagnostische 
Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In 

Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

Diagnostika in 
vitro 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την 

Wyprodukowane 
przez Vyrobil Proizveo 

 Référence Catalogue 
number 

Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec 
Reference Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen
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determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών
Liczba probówek Počet 
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Broj 
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 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen 
Provette 
coattate

Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

rury w Zkumavky Obložene 
epruvete

 Traceur radioactif Radioactive tracer
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny 

Tracer Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontrola Kontrola 
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Solución de 
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∆ιάλυμα 
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roztwór do 
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Koncentrovaný 
roztok 

Rastvor za 
pranje  
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Modifications par rapport à la version précédente : 

        Modification code langue Serbie 
 

 
        Changes from the previous version:  
         Serbian language code updated 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
       Serbischer Sprachcode aktualisiert  

 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Aggiornato codice lingua serba 
  
 
Cambios desde la versión anterior:  
Actualizado el código de idioma serbio 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  

       Ο κωδικός για τη σερβική γλώσσα ενημερώθηκε 
 

 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Zaktualizowano kod języka serbskiego 
 
 
Změny od předchozí verze:  
Aktualizován kód srbštiny 
 
 
Promene od prethodne verzije:  

         Kôd srpskog jezika ažuriran 
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1. NÁZEV A POUŽITÍ 
ELSA-NSE  je imunoradiometrický set pro stanovení NSE antigenu v lidském séru.  
Souprava je určena pro profesionální použití. 

2. ÚVOD 
Neuron specifická enoláza (enoláza specifická pro neurony) - dále NSE - je glykolytický enzym, který je za fyziologických 
podmínek přítomen v neuronech, v periferních nervech tkání a neuroendokrinních tkáních, zejména v buňkách systému 
APUD (Amine Precursor Uptake Decarboxylation / absorpční dekarboxylace aminových prekurzorů). Existuje ve formě 
dimerů αγ a γγ s molekulovou hmotností přibližně 95.000 Da.  
Vysoké sérové koncentrace se nacházejí v tumorech neuroektodermálního nebo neuroendokrinního původu: malobuněčný 
plicní karcinom nebo neuroblastom jsou dva příklady.  
Plicní nádory mají mnoho histologických forem. Malobuněčný anaplastický karcinom je nejobávanějším v důsledku rychlého 
růstu a časných metastáz. NSE je jasným indikátorem této mikrobuněčné formy nádoru. Stanovení hladiny NSE během 
diagnózy dovoluje orientaci anatomickopatologického posouzení takových tumorů. Mnohé studie prokázaly existující vztah 
mezi hladinou NSE a rozvojem nemoci: vysoké hladiny jsou spojovány s pokročilým nádorem. Opakovaná měření NSE 
v průběhu cytotoxické léčby umožňují vyhodnocení její účinnosti a předpověď možného relapsu.  
Neuroblastom je dalším typem neuroendokrinního nádoru. Měření NSE je užitečné v diferenciální diagnóze mezi 
Wilmsovým tumorem a neuroblastomem, jestliže se jedná o syndrom zvětšeného břicha u dítěte. Vysoká hodnota NSE by 
mohla ukázat na přítomnost neuroblastomu, opakovaná měření umožňují přesně sledovat jeho rozvoj.  

3. PRINCIP STANOVENÍ 
ELSA-NSE  je dvoupolohové imunoradiometrické stanovení na pevné fázi. Byly připraveny dvě monoklonální protilátky proti 
stéricky vzdáleným antigenním místům na molekule NSE. První z nich, specifická pro NSE, je navázána na pevné ELSA 
fázi, druhá, značená jodem-125I, je použita jako značkovač (radioaktivní tracer). 
Molekuly NSE přítomné v kalibrátorech nebo vzorcích, které mají být testovány, jsou vkládány mezi tyto dvě protilátky. Po 
vytvoření imunokomplexu potažená protilátka / antigen / jodovaná protilátka je nenavázaný značkovač odstraněn jednoduše 
promytím.  
Množství radioaktivity navázané na ELSA je úměrné koncentraci NSE přítomné ve vzorku.  

4. REAGENCIE 
Každý set obsahuje dostatečný objem reagencií pro 96 stanovení. Datum exspirace je vyznačeno na vnější nálepce.  

REAGENCIE SYMBOLY  MNOŽSTVÍ USKLADN ĚNÍ 

ELSA:  hotovy k použití. 
Anti-NSE monoklonální protilátka v přebytku 
navázaná na ELSA fixovanou na dně zkumavky. CT 

4 balení           
po                    

24 zkumavkách 

2 - 8 oC do exspirace. 
Nepoužité potažené zkumavky 
vytažené z vlastního obalu musí být 
přemístěny do náhradního 
plastikového sáčku ze soupravy. 

125I Anti-NSE : hotova k použití. 
125I anti-NSE monoklonální protilátka, pufr, 
hovězí albumin, azid sodný, červené barvivo, 
neimunizované myší imunoglobuliny. 
≤ 370 kBq (≤ 10 µCi).  

TRACER 1 lahvička 
30 ml 

2 - 8 oC do exspirace. 

0 KALIBRÁTOR: lyofilizovaný. 
Zvířecí sérum, konzervanty. 
Rozpustit se 4 ml destilované vody. 

CAL 
1 lahvička     

s obsahem pro 
4 ml 

2 - 8 oC do exspirace.  
Po rozpuštění, -20 oC do data 
exspirace. 

KALIBRÁTORY: lyofilizované. 
Koňské sérum, lidská NSE, konzervanty. 
Koncentrace 5 - 25 - 50 - 100 - 200 ng/ml (*). 
Rozpustit s 0,5 ml destilované vody. 

CAL 
5 lahviček 

s obsahem pro 
0,5 ml 

2 - 8 oC do exspirace.  
Po rozpuštění, -20 oC do data 
exspirace. 

KONTROLA:  lyofilizovaná. 
Koňské sérum, lidská NSE, konzervanty. 
Očekávaná hodnota : 12 ng/ml (*). 
Rozpustit s 0,5 ml destilované vody. 

CONTROL 
1 lahvička 

s obsahem pro 
0,5 ml 

2 - 8 oC do exspirace.  
Po rozpuštění, -20 oC do data 
exspirace. 

TWEEN 20: koncentrovaný roztok. 
Naředit 9 ml Tweenu 20 do 3 l destilované vody. 
Opatrně promíchat. 

TWEEN20 1 lahvička 
10 ml 

2 - 8 oC do exspirace. 
Po naředění uchovávat v uzavřené 

nádobě maximálně 15 dnů (2 - 8 oC) . 
PLASTOVÝ SÁ ČEK  1 ks  

(*) Výše uvedené hodnoty jsou pouze cílové hodnoty: skutečné hodnoty každého kalibrátoru nebo kontroly jsou uvedeny 
na své etiketě.   
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5. OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 

5.1. Bezpečnostní opat ření 
Všechny analyzované vzorky by měly být považovány jako potencionálně infekční.  
Nepipetujte ústy. 
Nekuřte, nejezte a nepijte v prostoru, v němž pracujete se setem. 
Při práci s reagenciemi setu a se vzorky séra noste rukavice na jedno použití a po práci si důkladně umyjte ruce. 
Vyhněte se potřísnění. 
Dekontaminujte  vzorky a veškerý  potenciálně kontaminovaný materiál, jako by obsahovaly infekční agens. Doporučená 
metoda je sterilizace v autoklávu po dobu minimálně 1 hodiny při 121,5 oC. 
Azid sodný může reagovat s olovem či mědí v potrubí za tvorby vysoce explozivních kovových azidů. Během likvidace 
odpadu  propláchněte odtok důkladně vodou za účelem znemožnění tvorby těchto produktů. 

 

5.2. Základní pravidla ochrany p řed zářením  

Tento radioaktivní produkt může být získán, koupen, skladován a užíván pouze autorizovanými osobami a laboratořemi. 
Roztoky nesmí být v žádném případě podávány osobám či zvířatům. 
Nabytí, skladování, použití a / nebo doprava podléhá regulacím a specifickému povolení, vydanému oprávněnou autoritou, 
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Praha (SÚJB).  
Dodržení základních principů ochrany před zářením zajistí odpovídající bezpečnost. 
Souhrnný seznam těchto pravidel je uveden níže: 
Radioaktivní látky musí být skladovány v jejich originálních nádobách na vhodném místě. 
Záznam příjmu a uložení radioaktivních produktů musí být stále aktualizován. 
Práce s radioaktivním materiálem musí být prováděna v kontrolovaném pásmu s vhodným vybavením a omezeným 
přístupem (kontrolovaná zóna). 
Nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte kosmetické přípravky při práci v kontrolované zóně. 
Nepipetujte radioaktivní roztoky ústy.  
Vyhněte se přímému kontaktu se všemi radioaktivními látkami použitím ochranných oděvů a rukavic.  
Kontaminované laboratorní zařízení a sklo musí být dekontaminováno bezprostředně po kontaminaci, aby se zabránilo 
vzájemné kontaminaci různými izotopy.  
Každá kontaminace nebo ztráta radioaktivní látky musí být řešeny ve shodě s platnými předpisy.  
Všechen radioaktivní odpad musí být likvidován podle platných předpisů. 

5.3. Podmínky zacházení  

Neužívejte složky soupravy po exspiraci. 
Nemíchejte reagencie různých šarží. 
Vyhněte se mikrobiální kontaminaci reagencií. 
Dodržujte podmínky inkubace a instrukce pro promývání. 

6. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORK Ů 
Stanovení je prováděno pouze se vzorky séra.  
Hemolyzované nebo hyperlipemické vzorky (erytrocyty a trombocyty mohou uvolňovat významné množství NSE) by měly 
být z testování vyloučeny.  
Jestliže se test provede do 24 h po odběru vzorku, lze vzorky skladovat při teplotě 2 - 8 oC. V jiném případě musí být vzorky 
rozděleny na alikvoty a hluboce zmrazeny (při -20 oC) do zpracování.  
Vyhněte se opakovanému zmrazování a rozmrazování.  

Ředění 
Pokud se předpokládá zvýšená hodnota NSE, je třeba vzorky zředit kalibrátorem 0 ze soupravy.  
Doporučuje se ředit roztoky v jednorázových plastových zkumavkách.  

7. POSTUP STANOVENÍ 
7.1. Potřebný materiál 

Přesné mikropipety nebo obdobné pipety se špičkami na jedno použití, umožňující pipetovat 50 µl, 300 µl, 500µl a 4 ml. 
Jejich kalibrace musí být pravidelně kontrolována. 
Destilovaná voda. 
Jednorázové plastové zkumavky. 
Mixér typu Vortex. 
Horizontální kruhová třepačka (400 rpm). 
Gama scintilační počítač kalibrovaný pro měření jodu-125I. 
 

7.2. Protokol 
Všechny reagencie musí být zahřáté na teplotu místnosti (18 - 25 oC) alespoň 30 minut před jejich použitím. Reagencie 
musí být použity do 30 minut po jejich naředění.  
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Pipetování reagencií do ELSA zkumavek je také prováděno při teplotě místnosti.  

Stanovení vyžaduje tyto skupiny zkumavek:  
0 kalibrátor skupina pro stanovení nespecifické vazby.  
Skupina kalibrátorů pro konstrukci kalibrační křivky. 
Kontrolní skupina pro kontroly.  
Sx skupina pro analyzované vzorky. 

Je doporučeno, aby měření probíhalo v duplikátech pro kalibrátory, kontroly a vzorky. 

Dodržujte pořadí, ve kterém mají být reagencie přidávány: 

Napipetovat 300 µl 125I anti-NSE do všech zkumavek.  
Přidat 50 µl kalibrátorů, kontroly nebo vzorků do příslušných skupin zkumavek. 
Každou zkumavku jemně promíchat na Vortexu. 
Inkubovat 3 h (± 5 minut) při teplotě místnosti (18 - 25 oC) za stálého třepání. 
 
Promýt obsah zkumavek jak následuje: 
Odsát obsah zkumavek co nejlépe.   
Přidat 3 ml promývacího roztoku do každé zkumavky a pak je důkladně vyprázdnit.  
Tento postup opakovat ještě dvakrát.  
Pro získání spolehlivých a reprodukovatelných výsledků je nutné, aby promývací kroky byly dělány pečlivě. Inkubační a 
promývací roztoky je třeba odstranit co nejlépe. Jestliže je promytí prováděno manuálně, musí být konec aspiračního 
zařízení umístěn přesně na dně ELSA zkumavky.  
 
Změřit radioaktivitu vázanou na ELSA pomocí gama scintilačního počítače. 

8. KONTROLA KVALITY 
Správná laboratorní praxe vyžaduje zařazení kontrolních vzorků do každé série stanovení, aby byla kontrolována kvalita 
získaných výsledků. Všechny vzorky by měly být zpracovány identicky a pro výsledek analýzy jsou doporučeny vhodné 
statistické metody. 

9. VÝSLEDKY 
Pro každou skupinu zkumavek vypočítejte průměrnou radioaktivitu po odečtení pozadí.  
Sestrojte kalibrační křivku vynesením průměrných cpm kalibrátorů proti jejich koncentracím.  
Odečtěte hodnoty vzorků přímo z kalibrační  křivky, v případě nutnosti, korigujte odečtené hodnoty pomocí faktoru ředění. 
Pro kalibrační křivku je doporučen přizpůsobený matematický model spline. Jiný přizpůsobený model může vyvodit 
lehce odlišné výsledky. 
 
Typická standardní  k řivka  (pouze příklad): tato data nesmí v žádném případě nahrazovat data získaná v laboratoři.  Graf 
je uveden v originální metodice. 

Skupina zkumavek  Průměr 
(cpm) Koncentrace (U/ml)  

Kalibrátor 0          92      0 
Kalibrátor 1        988      5.9 
Kalibrátor 2      6909    27.5 
Kalibrátor 3    18730    57 
Kalibrátor 4    53261  102 
Kalibrátor 5  100825  215 
Kontrola      2427    12.8 
    
    

10.  OMEZENÍ POŽITÍ 

Vzorky vykazující zákal, hemolýzu, hyperlipémii nebo obsahující fibrin mohou dát nesprávné výsledky.  
Neextrapolujte hodnoty koncentrace vzorku za poslední kalibrátor. Takové vzorky a stanovení opakujte. 
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11.  OČEKÁVANÉ HODNOTY 

Každá laboratoř si musí stanovit svoje vlastní rozmezí normálních hodnot. 
Uvedené výsledky jsou pouze orientační. 

n 
Průměr  
ng/ml 

Extrémní hodnoty 
ng/ml 

111 
 

8,6 

 

4,7 - 14,7 

97,5 % hodnot je pod 12 ng/ml. 

 

12.  SPECIFICKÉ VLASTNOSTI STANOVENÍ 

 
12.1. Nepřesnost 
Byla stanovena za použití vzorků s různými koncentracemi. Tyto vzorky byly testovány buď 15x v téže sérii, nebo 
v dubletách v patnácti různých sériích. 

Vzorky 
x 

(ng/ml) 

Opakovatelnost 
v sérii 
VK (%) 

 Vzorky 
x 

(ng/ml) 

Mezidenní 
reprodukovatelnost  

VK (%) 

A 7,6 2,0  D 6,2 4,5 

B 72 1,7  E 20,7 4,5 

C 104 2,0  F 99,3 3,1 

 
12.2. Recovery (znovunalezení) 
K lidskému séru byla přidána známá množství NSE. Procenta znovunalezení NSE ve vzorcích se pohybovala od 90 – 110 
%. 

12.3. Specifita 
Protilátky použité v tomto stanovení jsou specifické pro γ podjednotku NSE. To znamená, že rozeznávají jak αγ, tak γγ 
formu enolázy. 

12.4. Detekční limit 
Detekční limit je definován jako nejmenší detekovatelná koncentrace rozdílná od nuly s pravděpodobností  95 %. Byl určen 
jako 0,3 ng/ml. 
 
12.5. Interference 
Přítomnost bilirubinu v koncentraci do 250 mg/l a triglyceridů do 20 g/l nemá žádný vliv na výsledky stanovení. 
Immunostanovení je chráněno proti heterofilním protilátkám. Nicméně, nemůžeme garantovat, že tato ochrana je 
dostatečná. 

 

DIAGRAM STANOVENÍ 

Zkumavky 
125I anti-NSE  

µl 

Standardy, kontrola 
nebo vzorky  

µl 

 
Opatrně promíchat. 

 
Inkubovat  

3 hodiny ± 5 min při 
18-25 oC za třepání. 

 
Promýt 3krát. 

 
 
 
 

Měřit. 

Kalibrátory  300 50  

Kontrola 300 50  

Vzorky 300 50   
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