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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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Explanation of 
symbols  
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los simbolos 
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Conforme aux 
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European 
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 europea 

Conformidad 
europea 

European 
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Evropská 
shody 

Evropska 
usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage 
temperature 

limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
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almacenamiento 

Περιορισμός 
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temperatura 
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Ograničenje 
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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 

upotrebu 

 
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
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών
Liczba probówek Počet 

zkumavek 
Broj 

određivanja 

 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 

 
Solution de 

lavage  Wash solution  
Waschlotion 

zum x-maligen 
Verdünnen

Soluzione di 
lavaggio  

Solución de 
lavado  

∆ιάλυμα 
πλύσης  

roztwór do 
płukania 

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. NAZWA I PRZEZNACZENIE 
ELSA-NSE to immunoradiometryczny test służący do ilościowego oznaczania antygenu NSE w surowicy krwi 
ludzkiej. 
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. 
 
2. WSTĘP 
Enolaza specyficzna dla neuronów to enzym glikolityczny zwykle obecny w neuronach, obwodowych tkankach 
nerwowych i tkankach neuroendokrynnych, zwłaszcza w komórkach układu APUD (układ rozsianych komórek 
endokrynnych). Enzym ma postać dimerów a, a jego masa cząsteczkowa wynosi około 95000 D. 
Wysokie stężenia surowiczego NSE występują w guzach neuroektodermalnych lub guzach pochodzenia 
neuroendokrynnego: np. rak drobnokomórkowy w nowotworze płuc i nerwiak niedojrzały. 
Nowotwory oskrzeli występują w wielu odmianach histologicznych. Drobnokomórkowy rak anaplazmatyczny należy 
do najgroźniejszych, ze względu na jego szybki rozwój oraz częste wczesne przerzuty. Podwyższone poziomy 
NSE wyraźnie wskazują na obecność tej odmiany nowotworu drobnokomórkowego. Określenie poziomu NSE 
podczas diagnozy umożliwia ukierunkowaną anatomopatologiczną ocenę takich guzów. Liczne badania wykazały 
zależność pomiędzy poziomem NSE i rozprzestrzenianiem się choroby: wysokie poziomy enzymu są związane z 
zaawansowanym stadium nowotworu. Powtarzane pomiary NSE w trakcie leczenia cytotoksycznego umożliwiają 
ocenę skuteczności terapii i przewidywanie ewentualnego nawrotu choroby. Innym rodzajem guza 
neuroendokrynnego jest nerwiak niedojrzały. Pomiar poziomu NSE jest przydatny w diagnostyce różnicowej 
pomiędzy guzem Wilmsa i nerwiakiem u dzieci z syndromem powiększonego brzucha. Jeżeli wysoki poziom NSE 
wskazuje na obecność nerwiaka, powtarzane pomiary umożliwiają dokładną obserwację jego rozwoju. 
 
3. ZASADA DZIAŁANIA 
ELSA-NSE to stałofazowy test immonoradiometryczny z dwoma miejscami wiązania. Dwa przeciwciała 
monoklonalne przygotowano przeciw przestrzennie odległym miejscom wiązania na cząsteczce NSE. Pierwsze z 
nich, specyficzne dla NSE, znajduje się na fazie stałej ELSA, natomiast drugie, wyznakowane jodem 125, stosuje 
się jako znacznik. 
Cząsteczki NSE obecne w próbkach wzorcowych i próbkach do badań "wciska" się pomiędzy dwa przeciwciała. 
Po utworzeniu "kanapki" powleczone przeciwciało / antygen / jodowane przeciwciało, następuje etap przemywania, 
w którym z łatwością usuwa się niezwiązany znacznik. 
Radioaktywność związana z ELSA jest proporcjonalna do stężenia enzymu NSE obecnego w próbce. 
 
4. ODCZYNNIKI 

 

5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU 
 
5.1. Środki bezpiecze ństwa 
Wszystkie próbki przeznaczone do oznaczenia należy traktować jako potencjalnie zakaźne. 
Nie używać pipet ustnych. 

Każdy zestaw zawiera wystarczającą ilość odczynników dla 96 probówek. Data ważności jest zaznaczona na etykiecie zewnętrznej. 
 

ODCZYNNIKI SYMBOLE ILOŚĆ PRZECHOWYWANIE 
ELSA: gotowe do użycia. 
Przeciwciała monoklonalne anty-NSE umieszczone na ELSA, 
unieruchomione na dnie probówki. 

 
CT 

4 opakowania 
zawierające po 
24 probówek 

2-8°C do końca daty ważności. 
Niezużyte probówki powlekane ELSA  
wyjęte z opakowania należy przechowywać  
w plastikowej torebce dołączonej do zastawu. 

125I ANTY-NSE: gotowe do użycia. 
Przeciwciało monoklonalne 125I anty-NSE, bufor, albumina 
wołowa, azydek sodu, barwnik czerwony, niezaszczepione 
immunoglobuliny myszy. 
<370 kBq (<10 µCi). 

 
 

TRACER  

1 
fiolka 30 mL 

2-8°C do końca daty ważności. 

PRÓBKA WZORCOWA 0: liofilizowana. 
Surowica krwi końskiej, środki konserwujące. Rozpuścić w 4 
mL wody destylowanej. 

 
CAL  

1 
fiolka q.s. 4 mL 

2-8°C do końca daty ważności. 
Po rozpuszczeniu, -20°C do końca daty ważności. 

PRÓBKI WZORCOWE: liofilizowane. 
Surowica krwi końskiej, ludzki enzym NSE, środki 
konserwujące. 5 - 25 - 50 - 100 - 200 ng/mL(*). Rozpuścić w 
0,5 mL wody destylowanej. 

 
CAL  

5 fiolek q.s. 0,5 
mL 

2-8°C do końca daty ważności. 
Po rozpuszczeniu, -20°C do końca daty ważności. 

PRÓBKA KONTROLNA: liofilizowana. 
Surowica krwi końskiej, ludzki enzym NSE, środki 
konserwujące. Wartość oczekiwana: 12 ng/mL (*). 

Rozpuścić w 0,5 mL wody destylowanej. 

 
 

 

1 fiolka q.s. 0,5 
mL 

2-8°C do końca daty ważności. 
Po rozpuszczeniu, -20°C do końca daty ważności. 

TWEEN 20: stężony roztwór. 
Rozcieńczyć 9 mL Tween 20 w 3 litrach wody destylowanej. 
Delikatnie wstrząsnąć. 

 
TWEEN20 

1 
Fiolka 10 mL 

2-8°C do końca daty ważności. 
Po rozcieńczeniu, przechowywać w zamkniętym 
pojemniku, maksymalnie do 15 dni (2-8°C). 

TOREBKA PLASTIKOWA  1  

(*) Podane wartości są wartościami docelowymi: rzeczywista wartość każdej próbki wzorcowej lub kontrolnej znajduje się na etykiecie. 
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Nie palić, nie jeść ani nie pić w miejscach, gdzie znajdują się próbki do badań lub odczynniki. 
Podczas pracy z odczynnikami lub próbkami nosić rękawice jednorazowe i dokładnie umyć ręce po zakończeniu 
pracy. 
Unikać rozchlapania. 
próbki i wszystkie potencjalnie skażone materiały odkazić i usunąć tak, jakby zawierały czynniki zakaźne. Zalecaną 
metodą jest sterylizacja w autoklawie przez co najmniej jedną godzinę w temperaturze 121.5°C. 
Azydek sodu może reagować z rurami wykonanymi z ołowiu lub miedzi, tworząc silnie wybuchowe azydki metali. 
Podczas usuwania odpadów, dokładnie przepłukać rury odpływowe, aby zapobiec gromadzeniu się tych 
produktów. 
5.2. Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem 
Niniejszy produkt radioaktywny mogą odbierać, nabywać, przechowywać lub stosować wyłącznie osoby do tego 
upoważnione, a także laboratoria objęte takim upoważnieniem. Roztworu w żadnym wypadku nie należy podawać 
ludziom lub zwierzętom. 
Zakup, przechowywanie, stosowanie lub wymiana produktów radioaktywnych podlegają przepisom obowiązującym 
w kraju użytkownika. 
Przestrzeganie podstawowych zasad pracy z produktami radioaktywnymi zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo. 
Zasady te są następujące: 
Produkty radioaktywne należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w odpowiednim miejscu. 
Rejestr przyjmowania i przechowywania produktów radioaktywnych należy na bieżąco aktualizować. 
Produkty radioaktywne należy stosować w odpowiednio wyposażonym miejscu z ograniczonym dostępem (strefa 
kontrolowana). 
Nie jeść, nie pić, nie palić i nie stosować kosmetyków w strefie kontrolowanej. 
Nie stosować pipet ustnych. 
Unikać bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi produktami radioaktywnymi, poprzez noszenie fartuchów 
laboratoryjnych i rękawic ochronnych. 
Skażony sprzęt laboratoryjny oraz szkło laboratoryjne należy natychmiast po skażeniu usunąć, aby zapobiec 
skażeniu krzyżowemu różnymi izotopami. 
W przypadku skażenia lub utraty substancji promieniotwórczych należy postępować zgodnie z ustalonymi 
procedurami. 
Wszystkie odpady promieniotwórcze należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.3. Środki ostro żności podczas pracy 
Nie używać elementów zestawu po upływie daty ważności. 
Nie mieszać odczynników pochodzących z różnych partii. 
Unikać zanieczyszczenia mikrobiologicznego odczynników lub wody używanej do przemywania. 
W pełni przestrzegać czasu inkubacji i instrukcji przemywania. 
 
6. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK 
Test przeprowadza się wyłącznie na surowicy krwi. 
Próbki nie mogą wykazywać oznak hemolizy lub hiperlipidemii (erytrocyty i trombocyty mogą wydzielać znaczne 
ilości NSE). 
Jeżeli test ma być wykonany w ciągu 24 godzin, próbki surowicy należy przechowywać w lodówce w temperaturze 
2-8°C. W przeciwnym razie, należy je podzielić na porcje i przechowywać w stanie zamrożonym (-20°C), do czasu 
ich wykorzystania. 
Unikać ponownego zamrażania po rozmrożeniu. 
Rozcieńczanie 
Jeśli podejrzewa się podwyższony poziom NSE, próbkę należy rozcieńczyć przy użyciu wzorca zerowego 
dołączonego do zestawu. 
Do wykonywania rozcieńczeń zaleca się stosowanie jednorazowych plastikowych próbówek. 
 
7. PROCEDURA OZNACZANIA 
 
7.1. Materiały 
Precyzyjne mikropipety lub podobne, z jednorazowymi końcówkami, z zakresem dozowania 50 µl, 300 µl, 500 µl i 
4 mL. Kalibrację pipet należy regularnie sprawdzać. 
Woda destylowana. 
Jednorazowe probówki z tworzywa sztucznego. 
Wstrząsarka typu Vortex. 
Wstrząsarka okrągła pozioma (400 rpm). 
Licznik scyntylacyjny Gamma skalibrowany dla jodu 125. 
7.2. Procedura 
Wszystkie odczynniki należy doprowadzić do temperatury pokojowej (18-25°C), co najmniej 30 minut przed ich 
użyciem. Po rozpuszczeniu, odczynniki należy zużyć w ciągu 30 minut. 
Dozowanie odczynników do probówek ELSA przeprowadza się w temperaturze pokojowej. 
Test wymaga następujących grup probówek: 
Grupa próbek wzorcowych zerowych do oznaczania wiązania niespecyficznego, 
Grupy próbek wzorcowych do ustalenia krzywej wzorcowej, 
Grupa kontrolnych próbek wzorcowych, 
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Grupy próbek sx do analizy. 
W przypadku kalibratorów, kontroli i próbek zaleca się wykonanie oznaczenia w dwóch powtórzeniach. 
Ściśle przestrzegać kolejności dodawania odczynników: 
Odmierzyć 300 mL 125I anty-NSE do wszystkich probówek ELSA. 
Dodać 50 µl próbki wzorcowej, kontrolnej lub próbki do odpowiednich grup probówek. 
Delikatnie wymieszać każdą probówkę za pomocą wstrząsarki typu Vortex. 
Inkubować przez 3 godziny (± 5 minut) w temperaturze pokojowej (18-25° C) ciągle mieszając. 
Przemyć probówki ELSA w następujący sposób: 
Pobrać jak największą ilość roztworu z każdej probówki. 
Dodać 3,0 mL roztworu do przemywania do każdej probówki, a następnie całkowicie opróżnić. 
Powtórzyć cały proces dwukrotnie. 
Aby uzyskać wiarygodne i powtarzalne wyniki, wszystkie etapy przemywania należy wykonać w prawidłowy 
sposób. W miarę możliwości, roztwory używane do inkubacji i przemywania należy w całości usunąć. Jeśli etap 
przemywania odbywa się ręcznie, końcówkę pipety należy umieścić na samym dnie probówki ELSA. 
Dokonać pomiaru radioaktywności w powłoce probówek ELSA za pomocą licznika scyntylacyjnego gamma. 
 
8. KONTROLA JAKO ŚCI 
Dobra praktyka laboratoryjna wymaga przeprowadzania kontroli jakości próbek w każdej serii testów, aby 
sprawdzić jakość uzyskanych wyników. Wszystkie próbki należy traktować w ten sam sposób, i zaleca się analizę 
wyników przy użyciu właściwych metod statystycznych. 
 
9. WYNIKI 
Dla każdej grupy probówek, po odjęciu tła, obliczyć średnią z pomiarów. 
Sporządzić krzywą wzorcową poprzez wykreślenie funkcji cpm próbek wzorcowych do ich stężeń. 
Odczytać wartości próbek bezpośrednio z krzywej wzorcowej i dokonać korekty wartości odczytu biorąc pod uwagę 
współczynnik rozcieńczenia, jeśli to konieczne. 
Dla krzywej kalibracyjnej zalecany jest model dopasowywania matematycznego krzywej składanej. Inny model 
dopasowywania może dać nieco odmienne wyniki. 
 
Typowa krzywa wzorcowa (wyłącznie przykład): nie zastępować wyników otrzymanych w laboratorium poniższymi 
danymi. 
 

Grupy probówek Średnia cpm Stężenie ng / mL 

 

Próbka wzorcowa 
0 

92 0 

Próbka wzorcowa 
1 

988 5.9 

Próbka wzorcowa 
2 

6909 27.5 

Próbka wzorcowa 
3 

18730 57 

Próbka wzorcowa 
4 

53261 102 

Próbka wzorcowa 
5 

100825 215 

Próbka kontrolna 2427 12.8 

   

    

 
 

10. OGRANICZENIA PROCEDURALNE 
Próbki wykazujące mętność, hemolizę, hiperlipidemię lub zawierające fibrynę mogą dawać błędne wyniki. 
Nie należy ekstrapolować wartości próbek poza ostatnią próbkę wzorcową. Takie próbki należy rozcieńczyć i 
ponownie wykonać test. 
 
11. OCZEKIWANE WARTOŚCI 
W każdym laboratorium należy ustanowić własny zakres wartości prawidłowych. Wartości podane poniżej są 
wyłącznie orientacyjne. 
 

 

97,5% wartości poniżej 12 ng/mL. 
 
 
 
 
 

n Średnie stężenie 
ng/mL 

Wartości skrajne 
ng/mL 

111 8.6 4.7 - 14.7 
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12. SPECYFICZNE CECHY TESTU 
 
12.1. Niedokładno ść 
Niedokładność testu oceniono na podstawie 3 próbek o różnych stężeniach. Próbki analizowano 15 razy w tej 
samej serii testów, lub w dwóch egzemplarzach w 15 różnych seriach. 
 

Próbki X ng/mL C.V.% w jednej serii 
A 7.6 2.0 
B 72 1.7 
C 104 2.0 

 
Próbki X ng/mL CV % pomiędzy seriami testów 

D 6.2 4.5 
E 20.7 4.5 
F 99.3 3.1 

 
12.2. Próba wykrywalno ści 
Znane ilości NSE dodano do surowicy krwi ludzkiej. Wykrywalność NSE w próbkach wynosiła od 90 do 110 %. 
 
12.3. Specyficzno ść 
Przeciwciała stosowane w teście są swoiste dla podjednostki g enzymu NSE. A zatem rozpoznają postaci  i  
enolazy. 
 
12.4. Granica wykrywalno ści 
Granicę wykrywalności definiuje się jako najmniejsze wykrywalne stężenie różne od zera, przy 
prawdopodobieństwie 95%. Granica wykrywalności wynosi 0,3 ng/mL. 
 
12.5. Zakłócenia 
Obecność bilirubiny w stężeniach do 250 mg/l i triglicerydów do 20 g/l nie ma wpływu na wyniki oznaczenia. Test 
immunologiczny jest zabezpieczony przed działaniem przeciwciał heterofilnych. Niemniej jednak nie można 
zagwarantować, że ochrona ta jest wyczerpująca. 
 
 
 

SCHEMAT BLOKOWY OZNACZENIA 

Probówki 125I anty-NSE mL 

Próbki wzorcowe, 
próbki kontrolne lub 
próbki do badania 

mL 
Delikatnie wymieszać 
Inkubować 
3 godziny ± 5 min w 
temperaturze 18-25°C 
ciągle mieszając 
Przemyć trzykrotnie 

Pomiar Próbki wzorcowe 300 50 

Próbka kontrolna 300 50 

Próbki 300 50 
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