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CALCITONIN  IRMA-HCT 
 

   

 

 

Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de la calcitonine 

humaine (hCT) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric determination 
of human calcitonin (hCT) 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur direkten 
quantitativen Bestimmung von humanem 

Calcitonin (hCT) 
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  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibrateur 0 2 x 3 mL Calibrator 0 2 x 3 mL Kalibrator 0 2 x 3 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 1 mL Calibrators 1 - 5 5 x 1 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 1 mL 
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum   1 x 1 mL 
Réactif de lavage 3 x 5 comprimés Wash reagent 3 x 5 tablets Waschreagenz            3 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    
calcitonina umana (hCT) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de calcitonina humana 

Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ποσοτικό 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπινης καλσιτονίνης (hCT) 
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  611 kBq 1 x 11 mL Trazador  611 kBq 1 x 11 mL Ιχνηθέτης  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibratore 0 2 x 3 mL Calibrador 0 2 x 3 mL Πρότυπο 0 2 x 3 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x 1 mL Calibradores 1 – 5 5 x 1 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 1 mL 
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL 

Reagente di lavaggio 3 x 5 compresse Reactivo de lavado 3 x 5 
comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 3 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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T° limite de 
stockage 

Storage 
temperature 

limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  

di 
conservazione
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temperatura de 
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temperatura de 
armazenagem 
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temperatura 
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 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Lotnr. Lot nr. Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 
Utiliser 

jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Udløbsdato Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig :

Срок на 
валидност 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 χρήσης

Consulte o 
manual  de 
operações 

Läs 
bruksanvisningen

Se 
brugsvejledningen

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайт
е инструкции 
за работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

Diagnostic 
In Vitro 

In Vitro 
Diagnostic 

device

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

∆ιαγνωστική 
συσκευή In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In 

Vitro 
In vitro-diagnos In vitro diagnose Diagnostyka In 

Vitro 
In vitro 

diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured 
by 

Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Tillverkad av Fremstillet af Wyprodukowane 

przez Gyártja: 
Произведено 
от Proizveo 

 Référence Catalogue 
number 

Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 
καταλόγου 

Número do 
catalogo Referens Reference Wzorzec Referenciakészít

mény 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 

Nombre de 
tests 

Number of 
determinations 

Anzahl der 
Bestimmungen 

Numero di 
determinazioni

Número de 
determinaciones

Αριθμός 
προσδιορισμών

Número de 
determinações Antal rör Antal glas Liczba 

probówek 
A kémcsövek 

száma 
Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 
Traceur Tracer Tracer Tracciante Trazador Ιχνηθέτης Tracer Tracer Tracer kreślarz Tracer Индикатор Radioaktivni 

indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrator Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Μάρτυρας Controle Kontroll Kontrol Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 
WASH 

 
Réactif de 

lavage Wash reagent Waschreagenz Reagent di 
lavaggio 

Reactivo de 
lavado 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

Reagente de 
lavagem Tvttreagens ¨Vaskereagens Odczynnik 

pluczacy Mosó reagens 
реагент за 
промиване 

Reagens za 
pranje 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo 
 
 
Changes from the previous version:  
New logo 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues logo 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo 
 
 
Los cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logo 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Νέο λογότυπο 
 
 
Alterações em relação à versão anterior: 
Novo logótipo 
 
 
Ändringar från den föregående versionen: 
Ny logotyp 
 
 
Ændringer fra den tidligere version: 
Nyt logo 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 
Nowe logo 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest: 
új logó 
 
 
Промени от предишната версия:  
Ново лого 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Novi logo 
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ELL 

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Η IRMA-hCT είναι μία δοκιμασία που προορίζεται για τoν ποσοτικό ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της καλσιτονίνης του ανθρώπου 
(hCT) που υπάρχει στον ανθρώπινο ορό. 
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η καλσιτονίνη είναι μία ορμόνη που συντίθεται από τα παραθυλακικά κύτταρα του θυρεοειδή αδένα (κύτταρα C) τα οποία πρέπει να 
θεωρηθούν σαν ένα τελείως διαφοροποιημένο όργανο και να διαχωριστούν από τον θυρεοειδή αυτόν καθ’ αυτόν. Έχουν περιγραφεί 
ακόμη και άλλες ελάσσονες περιοχές έκκρισης. Είναι μία πολυπεπτιδική ορμόνη που αποτελείται από 32 αμινοξέα των οποίων η 
αλληλουχία ποικίλλει ανάλογα με το είδος. Μόνο τα αμινοξέα 1, 3 έως 7, 9, 28 και 32 είναι κοινά. Η δισουλφιδική γέφυρα του 
αμινοτελικού άκρου καθώς και το C τελικό άκρο είναι απαραίτητα για τη βιολογική δραστικότητα. Το μοριακό της βάρος είναι 3500 
Daltons. H καλσιτονίνη είναι φυσιολογικός αναστολέας της παραθορμόνης. Στους νεφρούς και τα οστά δρά μειώνοντας το ασβέστιο 
σε επίπεδα που με τη σειρά τους αναστέλλουν την ορμονική έκκριση. Συνεπώς, ο φυσιολογικός διεγέρτης της καλσιτονίνης είναι η 
υπερασβεστιαιμία ενώ υπάρχουν και μη φυσιολογικοί διεγέρτες όπως το γλυκογόνο, οι β-αδρενεργικοί αγωνιστές, το οινόπνευμα και 
η γαστρίνη. Ο ακριβής ρόλος της καλσιτονίνης αποτελεί ακόμη αντικείμενο συζήτησης επειδή η υπερκαλσιτονιναιμία δεν συνοδεύεται 
από καμία διαταραχή του μεταβολισμού του φωσφορικού ασβεστίου. Οι ευαίσθητες ραδιοανοσολογικές δοκιμασίες 
χρησιμοποιήθηκαν για να μελετηθεί με ποιες μοριακές μορφές κυκλοφορεί στον οργανισμό η καλσιτονίνη. Υπάρχουν μορφές υψηλού 
μοριακού βάρους που αντιστοιχούν σε πολυμερισμένη CT, μορφές μεσαίου μοριακού βάρους που αντιστοιχούν πιθανώς σε 
πρόδρομες ουσίες, και μορφές με μοριακό βάρος κατώτερο από αυτό του μονομερούς, που αντιστοιχούν σε κλάσματα πρωτεόλυσης. 
Για τους παραπάνω λόγους, διάφορες δημοσιευμένες μελέτες έχουν αποδείξει πως το προφίλ της ανοσοδραστικότητας ποικίλλει από 
άτομο σε άτομο, από μία παθολογική κατάσταση σε μία άλλη και από έναν αντιορό σε άλλο. Η καλσιτονίνη αποτελεί ένα δείκτη 
επιλογής των μυελοειδών καρκινωμάτων του θυρεοειδούς των οποίων η επίσημη διάγνωση γίνεται με την αύξηση της 
καλσιτονιναιμίας. Η δοκιμασία της πενταγαστρίνης θα εφαρμόζεται συστηματικά στη πρώιμη διάγνωση του καρκίνου σε οικογένειες 
κινδύνου ή σε περιπτώσεις υποτροπής σε χειρουργημένους ασθενείς. Θέσεις έκτοπης έκκρισης καλσιτονίνης αποτελούν άλλοι 
καρκίνοι όπως τα βρογχικά και εντερικά καρκινοειδή, τα  καρκινώματα του πνεύμονα, οι όγκοι του συστήματος ΑPUD. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η καλσιτονίνη, μπορεί να είναι δυνητικός καρκινικός δείκτης με ρόλο που δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.  Πρέπει 
να σημειωθεί ότι σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις, η καλσιτονίνη μπορεί να αυξηθεί χωρίς καμμία διαγνωστική ή προγνωστική 
αξία:  αυτό συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις υπεραβεστιαιμίας ή νεφρικής ανεπάρκειας, υπεργαστριναιμίας και οξείας 
παγκρεατίτιδας. Η δημιουργία μίας ραδιοανοσοδοκιμασίας με δύο διαφορετικά μονοκλωνικά αντισώματα που αναγνωρίζουν το μεν 
ένα την αμιδική περιοχή 23-32 το δε άλλο την περιοχή 11-17 επιτρέπει τον προσδιορισμό του μονομερούς της φυσικής καλσιτονίνης 
διαχωρίζοντας το από τις μορφές της που είναι ενσωματωμένες σε μία πρόδρομη αλληλουχία, καθώς και από τα κλάσματά της, με 
υψηλό βαθμό ευαισθησίας. 
3.ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
Η δοκιμασία IRMA-hCT βασίζεται στην αρχή της τεχνικής ‘’σάντουιτς’’ σε στερεά φάση. Ετοιμάστηκαν δύο μονοκλωνικά αντισώματα 
εναντίον δύο αντιγονικών θέσεων απομακρυσμένων μεταξύ τους στο μόριο της hCT, από τα οποία το πρώτο απορροφάται από τη 
στερεά φάση (καλυμμένος σωλήνας), και το δεύτερο που είναι σημασμένο με ιώδιο 125 χρησιμεύει σαν ιχνηθέτης. Τα μόρια της hCT 
που βρίσκονται στα πρότυπα διαλύματα ή στα εξεταζόμενα δείγματα λαμβάνονται σε μορφή ‘’σάντουιτς’’ ανάμεσα στα δύο 
αντισώματα. Η περίσσεια του ιχνηθέτη σε ελεύθερη μορφή απομακρύνεται εύκολα μέσω ενός σταδίου έκπλυσης και έτσι στον 
επικαλυμμένο σωλήνα παραμένει μόνο το σύμπλοκο [αντίσωμα που απορροφήθηκε/ αντιγόνο/ με ιώδιο σημασμένο αντίσωμα]. 
Η ραδιενέργεια του σωλήνα είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση της hCT που υπάρχει στο δείγμα. 
4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Κάθε κιτ περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 100 σωλήνες. Στην εξωτερική επισήμανση αναγράφεται η  μερομηνία λήξης. 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

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

 
CT  

2 πακέτα των
50 σωλήνων

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Οι επικαλυμμένοι σωλήνες που βγήκαν από το 
πακέτο και δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να 
αποθηκεύονται στο πλαστικό σακκουλάκι που 
διατίθεται μέσα στο κιτ. 

ANTI-hCT 125I : .λυοφιλιωμένο 
125I-αντι-hCT μονοκλωνικό αντίσωμα, ρυθμιστικό 
διάλυμα, βόειος αλβουμίνη, αζίδιο του νατρίου, 
ανοσοσφαιρίνες μη ανοσοποιημένου ποντικού, ορός 
αρουραίου  611 kBq 
( 17 µCi). Γίνεται ανασύσταση με 11 mL 
απεσταγμένο νερό. 

 
 

TRACER  
1 x1 φιαλίδιο

qs 
11 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση, 2-8°C έως την 
ημερομηνία λήξης. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 0 : λυοφιλιωμένο. 
Ανθρώπινος προεπεξεργασμένος ορός.  
Γίνεται ανασύσταση με 3 mL απεσταγμένο νερό. 

 
CAL 

2 x 1  
φιαλίδια 

qs 
3 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης.  
Μετά την ανασύσταση, -20°C έως την 
ημερομηνία λήξης. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΑΛΥΜΑTA : λυοφιλιωμένο. 
Ανθρώπινος προεπεξεργασμένος ορός.  
Γίνεται ανασύσταση με 1 mL απεσταγμένο νερό. 
8-30-100-700-1500 pg/mL(*) 

 
CAL 1 x 5 φιαλίδια

qs 
1 mL 

 2-8°C έως την ημερομηνία λήξης.  
Μετά την ανασύσταση, -20°C έως την 
ημερομηνία λήξης.  

ΜΑΡΤΥΡΕΣ :λυοφιλιωμένο. 
Ανθρώπινος προεπεξεργασμένος ορός, ανθρώπινη 
καλσιτονίνη. Αναμενόμενη τιμή: 11 pg/mL  (**). 
Γίνεται ανασύσταση με 1 mL απεσταγμένο νερό. 

 
CONTROL 1 φιαλίδιο 

sq 
1 mL 

 2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση, -20°C έως την 
ημερομηνία λήξης. 

4



IRMA-HCT 
Cisbio Bioassays -Ιούνιος 2017- Μοντέλο 20 

 

ELL 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ : ∆ιαλύεται 1 δισκίο σε 
100 mL απεσταγμένου νερού. Ανακινείστε ελαφρά. 

 
BUF-WASH

3 x 
5 δισκία σε 
συσκευασία 
μπλίστερ 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Να χρησιμοποιείται μετά από ανασύσταση. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ  1  
 
(*) Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές: οι πραγματικές τιμές του κάθε πρότυπου διαλύματος ή μάρτυρα 

αναγράφονται στις ετικέτες των φιαλιδίων.  1 µUI 2nd IS 89/620 =  3.6 pg CIS υπό εκτίμηση. 
(**) Οι αποδεκτές πραγματικές τιμές απόκλισης 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 σαν να 
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 ή 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 μη χρησιμοποιούνται τα συστατικά του κιτ μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως. Να μην αναμειγνύονται αντιδραστήρια που 
προέρχονται από διαφορετικές παρτίδες. Να αποφεύγεται κάθε μικροβιακή μόλυνση των αντιδραστηρίων καθώς και του νερού που 
χρησιμοποιείται για τις εκπλύσεις. Να τηρούνται οι συνθήκες επώασης καθώς και οι οδηγίες έκπλυσης. 
 
6. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Ο προσδιορισμός γίνεται σε ορό που έχει προηγουμένως προετοιμαστεί. Η προετοιμασία συνίσταται στη θέρμανση του ορού στους 
56°C για 30 λεπτά. Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός δεν πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήψη του ορού, θα πρέπει ολόκληρο 
το δείγμα να θερμανθεί και να χωριστεί σε ίσα μέρη τα οποία θα διατηρηθούν στη κατάψυξη στους -20°C. 
Αραιώσεις : Σε περίπτωση υποψίας αυξημένων επιπέδων hCT, η αραίωση γίνεται με το πρότυπο διάλυμα 0 πουπαρέχεταιστο κιτ. 
Για τις αραιώσεις συνιστάται να χρησιμοποιούνται πλαστικοί σωλήνες μίας χρήσης. 
 
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
7.1. Απαιτούμενα υλικά 
Μικροπιπέτες ακριβείας ή παρόμοιο υλικό με άκρα μίας χρήσης κατάλληλες για διανομή 100 µl, 200 µl, 1 mL, 3 mL . Η βαθμονόμησή 
τους πρέπει να επαληθεύεται τακτικά. Απεσταγμένο νερό. Πλαστικοί σωλήνες μίας χρήσης. Αναδευτήρας τύπου Vortex. Υδατόλουτρο 
(56°C ± 1°C). Για την αποφυγή συμπύκνωσης να μη καλύπτεται το υδατόλουτρο. 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 μεταφορά των αντιδραστηρίων στους επικαλυμμένους σωλήνες γίνεται επίσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Προσοχή : Η ποιότητα των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη σωστή τήρηση των οδηγιών εκτέλεσης: Τα πρότυπα διαλύματα και ο ορός 
του ελέγχου πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιούνται μέσα σε μία ώρα μετά την ανασύστασή τους ή να καταψύχονται άμεσα για 
μετέπειτα χρήση. Για τη δοκιμασία απαιτούνται οι ακόλουθες ομάδες σωλήνων : ομάδα βαθμονομητών "0" για τον προσδιορισμό μη 
ειδικής δέσμευσης, ομάδες βαθμονομητών για τον καθορισμό της καμπύλης βαθμονόμησης, ομάδα ελέγχου για τον ορό ελέγχου, έξι 
ομάδες για τα δείγματα προς εξέταση. Συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμασίας εις διπλούν για τους βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και 
τα δείγματα. Να ελεγχθεί ότι η θερμοκρασία του υδατόλουτρου είναι 56°C ± 1°C. Να γίνει επώαση των δειγμάτων στους 56°C για 30 
λεπτά. 
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Σειρά με την οποία πρέπει να προστεθούν τα αντιδραστήρια: 
∆ιανέμονται 200 µL προτύπων διαλυμάτων, μάρτυρα ή εξεταζομένων δειγμάτων στις αντίστοιχες ομάδες σωλήνων. 
Προστίθενται 100µL 125I-αντι-hCT μονοκλωνικού αντισώματος σε όλους τους σωλήνες. 
Γίνεται ήπια ανάδευση με αναδευτήρα τύπου vortex. 
Επώαση για 20-24h σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C). 

Η έκπλυση των καλυμμένων σωλήνων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
Αφαιρείται με αναρρόφηση το περιβάλλον επώασης. 
Προστίθενται 2,0 mL διαλύματος έκπλυσης σε κάθε σωλήνα. 
Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται ακόμη δύο φορές. 
Για να επιτευχθούν αξιόπιστα και αναπαραγόμενα αποτελέσματα απαιτείται η επιμελής εκτέλεση των διαφόρων σταδίων 
έκπλυσης: η πρόσθεση του διαλύματος έκπλυσης πρέπει να πραγματοποιηθεί με επαρκή ταχύτητα ώστε να δημιουργηθεί 
τυρβώδης ροή στο σωλήνα. Η μέτρηση της ακτινοβολίας που έχει δεσμευτεί στους σωλήνες γίνεται με τη βοήθεια ενός γάμα 
σπινθηρογράφου. 

 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Σύμφωνα με τη σωστή εργαστηριακή τεχνική απαιτείται να γίνεται χρήση δειγμάτων ελέγχου 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. Κατασκευάζεται η πρότυπη καμπύλη εκφράζοντας τα cpm των 
προτύπων διαλυμάτων σε συνάρτηση με τις συγκεντρώσεις τους. Οι τιμές των δειγμάτων διαβάζονται άμεσα από τη καμπύλη 
διορθώνοντας αν χρειάζεται με το συντελεστή αραίωσης.  
Το μαθηματικό μοντέλο προσαρμογής "spline" συνιστάται για την καμπύλη βαθμονόμησης. Κάποιο άλλο μοντέλο προσαρμογής 
μπορεί να δώσει ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα. 
 
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 Συγκέντρωση 
pg/mL 

Πρότυπο διάλυμα 0 97 0 
Πρότυπο διάλυμα 1 427 8,4 
Πρότυπο διάλυμα 2 1347 28 
Πρότυπο διάλυμα 3 5000 95 
Πρότυπο διάλυμα 4 40042 660 
Πρότυπο διάλυμα 5  91672 1530 
Μάρτυρας 636 12,7 

 
10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
∆είγματα που παρουσιάζουν είναι θολά ή παρουσιάζουν αιμόλυση, υπερλιπιδαιμία ή που περιέχουν ινική μπορεί να δώσουν 
ανακριβή αποτελέσματα. Να μην ανάγονται οι τιμές των εξεταζόμενων δειγμάτων σε τιμές πέραν του τελευταίου πρότυπου 
διαλύματος. Να γίνεται αραίωση των δειγμάτων και επανάληψη της δοκιμασίας. 
 
11. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνιστάται σε κάθε εργαστήριο να διαμορφώνει τις δικές του φυσιολογικές τιμές. Οι τιμές που παραθέτονται παρακάτω είναι μόνον 
ενδεικτικές. Μία μελέτη σε 98 ορούς υγιών ατόμων και των δύο φύλων έδειξε πως το 81%των συγκεντρώσεων ήταν κάτω των 5 
pg/mL και το 96% κάτω των 10 pg/mL. 
 
12. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
12.1. Σφάλμα 
Εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας δείγματα διαφορετικών συγκεντρώσεων προσδιοριζόμενα είτε 30 φορές στην ίδια σειρά δοκιμασιών είτε 
από δύο φορές σε 12 διαφορετικές σειρές. 

∆είγμα Μέσος όρος  (pg/mL)  Ενδο-δοκιμασία (C.V.%)   ∆είγμα Μέσος όρος (pg/mL)  ∆ια-δοκιμασία (C.V.%)
1 10,9 6,7  4 21,1 5,2 
2 41,8 1,9  5 66,3 4,8 
3 527 1,2  6 524 4,3 

 
12.2. ∆οκιμασία ανάκτησης 
Γνωστές ποσότητες hCT προστέθηκαν σε ανθρώπινους ορούς. Τα ποσοστά ανάκτησης στα δείγματα κυμαίνονται μεταξύ 80 και105 %. 
 
12.3. ∆οκιμασία αραίωσης 
Πραγματοποιήθηκε αραίωση σε δείγματα υψηλής συγκέντρωσης. Ελήφθησαν ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 83 % και 115 %. 
 
12.4. Εξειδίκευση 
Η δοκιμασία αυτή δεν παρουσιάζει καμία διασταυρούμενη αντίδραση με τη προκαλσιτονίνη.  
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12.5. Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης ορίζεται η μικρότερη, διάφορη του μηδενός, ανιχνεύσιμη συγκέντρωση με πιθανότητα 95 %. Η μέτρησή της έδειξε 
τιμή 1,5 pg/mL. 
 
 
12.6. Όριο ποσοτικού προσδιορισμού 
10 δείγματα ορού με χαμηλές συγκεντρώσεις μετρήθηκαν σε 10 ξεχωριστές δοκιμές. Το όριο ποσοτικού προσδιορισμού ή λειτουργική 
ευαισθησία που αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή που μετρήθηκε με ακρίβεια 20% ήταν 4 pg / mL. 
 
12.7. Αλληλεπιδράσεις 
Καμία παρέμβαση με χολερυθρίνη, την αιμοσφαιρίνη και τα τριγλυκερίδια, μετρούμενη μέχρι αντίστοιχες συγκεντρώσεις ίσες με 250 
mg / L, 10 g / L και 20 g / L έχει έχει παρατηρηθεί. 
Η δοκιμασία IRMA-hCT είναι προστατευμένη έναντι ετεροφιλικών αντισωμάτων.  Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρη 
κάλυψη. 
 
 

ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Σωλήνες Πρότυπα διαλύματα 
µL 

∆είγματα 
µL 

Anti-Hct 125I 
µL 

Ήπια         ανάδευση 
Επώαση 

20-24 ώρες 
στους 18-25°C 
Αναρρόφηση 

Έκπλυση 3 φορές 

Μέτρηση

Πρότυπα 
διαλύματα 200 

-- 100 

Έλεγχος -- 200 100 

Sx -- 200 100 
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