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RIA-gnost® CA-50  OCFM07-CA50    
  

 

Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de l’antigène CA-50 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the  radioimmunological  determination 
of  CA-50 antigen in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von CA-50-Antigen 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  300 kBq 1 x 22 ml Tracer  300 kBq 1 x 22 mL Tracer  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibrateur 0 1 x 0,5 ml Calibrator 0 1 x 0.5 mL 0 – Kalibrator 1 x 0,5 ml 
Calibrateurs 1 - 6 6 x 0,5 ml Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 0,5 ml 
Sérums de contrôle 2 x 0,5 ml Control serum 2 x 0.5 mL Kontrollserum 2 x 0,5 ml 
Tampon d’incubation 1 x 25 ml Assay buffer 1 x 25 mL Assaypuffer 1 x 25 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 
dell’antigene CA-50 nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica del antígeno CA-50 

en suero o en plasma  
Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του 

αντιγόνου CA-50 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  300 kBq 1 x 22 ml Trazador  300 kBq 1 x 22 ml Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibratore 0 1 x 0,5 ml Calibrador 0 1 x 0,5 ml Πρότυπο 0 1 x 0,5 ml 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 ml Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 ml Πρότυπα 1 – 6 6 x 0,5 ml 
Siero di controllo 2 x 0,5 ml Suero control 2 x 0,5 ml Ορός μάρτυς 2 x 0,5 ml 
Tampone di incubazione 1 x 25 ml Tampón de incubación 1 x 25 ml Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 25 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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Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli Significado de 

los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Significadodos 
simbolos 

Jelmagyarázat Vysvětlení 
symbolů 

Объяснение 
символов 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Evropská shody Европейский 
соответствия 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

Tárolási 
hőmérséklethatár Mezní teplota 

skladování 

Ограничение 
температуры 
хранения 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Gyártási szám Č. šarže код партии 

 
Utiliser jusqu’au Use by 

Verwendbar bis 
utilizzare entro 

Consumir antes de Ημερομ. λήξης Utilizado por 
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig : 

Použitelné do 
Используйте по 

 

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 

Consulte o manual  
de operações 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Přečtěte si návod 
k použití 

Обратитесь к 
инструкции по 
эксплуатации 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

Diagnostika in 
vitro 

В устройстве 
Витро 

диагностики 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Gyártja: Vyrobil Изготовитель 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου Número do catalogo 
Referenciakészít

mény Reference 
номер по 
каталогу 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Número de 

determinações 
A kémcsövek 

száma Počet zkumavek 
Количество 
определений 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια Tubos adsorvidos Bevont 
kémcsövek 

Zkumavky Покрытые трубы 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης Marcador radioativo 
Nyomjelző izotóp Tracer радиоактивного 

индикатора 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrátor Kalibrátor калибратор 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontroll Kontrola контроль 

WASH Solution de 
lavage  

Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de lavado  ∆ιάλυμα πλύσης Solução de lavagem mosóoldat promývací reagencie Промывочный 
раствор 

BUF Tampon 
d’incubation 

Incubation buffer Inkubationspuffer Tampone di 
incubazione 

Tampón de 
incubación 

ρυθμιστικό 
διάλυμα επώασης

tampão de 
incubação 

Inkubációs puffer pufr Инкубационный 
буфер 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo / 7.2 ajout de l'information sur les essais en double 
 

 
 

Changes from the previous version:  
New logo / 7.2 information on assays in duplicate added 

 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues Logo / 7.2 Informationen zu Tests in Doppelbestimmungen hinzugefügt 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo / 7.2 Aggiunta informazione sui dosaggi in doppio 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logotipo / 7.2 Se ha añadido información sobre los ensayos por duplicado 
 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
νέο λογότυπο / 7.2 Προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις δοκιμασίες εις διπλούν 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Novo logótipo / 7.2 Recomenda-se executar o ensaio em duplicado  
 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
új logó / 7.2 a kétszeres assay-kre vonatkozó információ hozzáadva 
 
 
 
Změny od předchozí verze: 
Nové logo / 7.2  Je doporučeno, aby měření probíhalo v duplikátech 
   
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип / 7.2 анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и образцов 
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ELL 

 
 
 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
Το RIA-gnost® CA50 (OCFM07-CA50)  είναι μια δοκιμασία για το ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του αντιγόνου CA-50 στον ορό ή 
το πλάσμα. 
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα κύτταρα των όγκων εκφράζουν ουσίες στην κυτταρική μεμβράνη, οι οποίες συνήθως δεν σχηματίζονται σε μεμβράνες υγιών 
κυττάρων. Ο προσδιορισμός αυτών των σχετιζόμενων με όγκους δομών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη διάγνωση κακοηθών 
παθολογικών καταστάσεων. Χρησιμοποιώντας την τεχνική υβριδώματος των Köhler και Milstein, μπορούν να ληφθούν ειδικοί 
ανοσολογικοί παράγοντες (μονοκλωνικά αντισώματα MAB) οι οποίοι αναγνωρίζουν αντιγόνα που σχετίζονται με όγκους. Ένα 
μονοκλωνικό αντίσωμα αυτού του τύπου, το C-50 MAB, ελήφθη ύστερα από ανοσοποίηση με τη χρησιμοποίηση κυττάρων της σειράς 
Colo 205, από αδενοκαρκίνωμα του κόλου-ορθού. Το αντίσωμα C-50 MAB αναγνωρίζει δυο διαφορετικές αλυσίδες υδατανθράκων τη 
σιαλωμένη Lewis-a και τη μέχρι τώρα άγνωστη σιαλωμένη λακτοτετραόζη. ∆ομές που περιέχουν CA-50 βρίσκονται κυρίως στα 
καρκινώματα του γαστρεντερικού συστήματος (π.χ. στα καρκινώματα του παγκρέατος, του στομάχου, του κόλου και ορθού και του 
ήπατος) αλλά επίσης και σε άλλους κακοήθεις όγκους όπως είναι τα καρκινώματα του ενδομητρίου. Τα αντιγόνα CA-50 υπάρχουν 
στην κυτταρική μεμβράνη σε μορφή συνδεδεμένη με λιπίδιο (ως γαγγλιοζίτης), καθώς και σε μορφή συνδεδεμένη με πρωτεΐνη 
μεγάλου μοριακού βάρους (ως γλυκοπρωτεΐνη). 
Τα αντιγόνα CA-50 απελευθερώνονται από τους όγκους στην κυκλοφορία του αίματος, όπου μπορούν να προσδιοριστούν με τη 
χρήση ανοσολογικών τεχνικών που βασίζονται στο C-50 MAB. 
 
2.1. Κλινική σημασία του προσδιορισμού του CA-50 
Το CA-50 κανονικά μπορεί να ανιχνευτεί μόνο σε μικρές συγκεντρώσεις στον ορό υγιών ανδρών και γυναικών. Μια μικρή αύξηση στη 
συγκέντρωση του CA-50 μπορεί μερικές φορές να παρατηρηθεί σε ασθενείς με καλοήθεις παθήσεις. 
Παθολογικά αυξημένα επίπεδα CA-50 διαπιστώνονται όταν υπάρχουν όγκοι που παράγουν CA-50, όπως είναι οι όγκοι του 
παγκρέατος, του γαστρεντερικού συστήματος, του ενδομητρίου και της ουροδόχου κύστης. 
 
2.2. Κακοήθεις παθήσεις 
Εάν υπάρχει υποψία για κακοήθη πάθηση και παρατηρηθούν υψηλές τιμές του CA-50, θα πρέπει να γίνονται συμπληρωματικές 
εξετάσεις. Οι κύριες ενδείξεις για τον προσδιορισμό του CA-50 είναι η παρακολούθηση ασθενών με όγκους, δηλαδή η 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, η παρακολούθηση της εξέλιξης της πάθησης και ο καθορισμός της 
πρόγνωσης. 
 
2.3. Καλοήθεις παθήσεις 
Καλοήθεις παθήσεις μπορεί να προκαλέσουν αύξηση, πάνω από το φυσιολογικό, στις τιμές του CA-50. Πχ αυτό συμβαίνει συχνά σε 
περιπτώσεις οξείας και  χρόνιας παγκρεατίτιδας, ελκώδους κολίτιδας, νόσου του Crohn, κίρρωσης του ήπατος και ηπατίτιδας. 
 
3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
 
Το RIA-gnost® CA-50 επιτρέπει τον in vitro προσδιορισμό του αντιγόνου CA-50 στον ορό ή το πλάσμα του ανθρώπου, βάσει της 
αρχής μιας δοκιμασίας "σάντουιτς" σε δύο στάδια. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας σχηματίζεται ένα σύμπλεγμα αποτελούμενο 
από τα επικολλημένα στα τοιχώματα αντισώματα αντί-CA-50 (μονοκλωνικά, ποντικιού), από το CA-50 που βρίσκεται στο δείγμα και 
από τα αντισώματα αντί-CA-50 που έχουν σημανθεί με ιώδιο 125 (μονοκλωνικά, ποντικιού). Στο τέλος της αντίδρασης 
απομακρύνεται η περίσσεια του ιχνηθέτη με απόχυση (ή αναρρόφηση) και στη συνέχεια με έκπλυση. 
Η ποσότητα του ιχνηθέτη που προσκολλήθηκε εκλεκτικά στους επικαλυμμένους με αντίσωμα σωλήνες μετράται με τη βοήθεια ενός 
μετρητή σπινθηρισμού γ. 
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των άγνωστων δειγμάτων γίνεται με ανάγνωση πρότυπης καμπύλης βαθμονόμησης που 
καταρτίζεται κάτω από ίδιες συνθήκες. 
 
4. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Κάθε κιτ περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 100 σωλήνες. Στην εξωτερική επισήμανση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ: έτοιμοι για χρήση. 
Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού αντί-CA-50. 

 
 

CT 
2 

συσκευασίες
50 σωλήνων

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Οι επικαλυμμένοι σωλήνες που βγήκαν από τη 
συσκευασία τους και δε χρησιμοποιήθηκαν 
πρέπει να αποθηκεύονται στο πλαστικό 
σακουλάκι που διατίθεται μέσα στο κιτ. 

ANTI-CA-50 125I: έτοιμο για χρήση 
μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού αντί-CA-50 125I, βοείες 
ανοσοσφαιρίνες, μη ειδικές ανοσοσφαιρίνες ποντικού, 
βόειος αλβουμίνη, αζίδιο του νατρίου, ρυθμιστικό 
διάλυμα, και μία κόκκινη χρωστική. 
  300 kBq ( 8,10 µCi) 

 
 

TRACER 1 φιαλίδιο 
των 

22 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ 0: έτοιμο για χρήση 
ρυθμιστικό διάλυμα, αζίδιο του νατρίου. 

 
CAL 

1 φιαλίδιο 
των 

0,5 mL 
2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
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ELL 

ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ: έτοιμοι για χρήση. 
Ανθρώπινος ορός,  Ανθρώπινο αντιγόνο, ρυθμιστικό 
διάλυμα, αζίδιο του νατρίου.  
5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 180 U/mL (*)  

 
CAL 6 φιαλίδια 

των 
0,5 mL 

 2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ: έτοιμοι για χρήση.  
Ανθρώπινος ορός, Ανθρώπινο αντιγόνο ,αζίδιο του 
νατρίου.(**) 
 

 
CONTROL 2 φιαλίδια 

των 
0,5 mL 

 2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ: έτοιμο για 
χρήση. 
Ρυθμιστικό διάλυμα, βόειος αλβουμίνη, βόειες 
ανοσοσφαιρίνες, αζίδιο του νατρίου, μπλε χρωστική.  

 
BUF 1 φιαλίδιο 

των 
25 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ: δισκία 
∆ιαλύστε 5 δισκία μέσα σε 500 mL απεσταγμένο νερό. 
Ανάδευση. 

 
BUF-WASH

1 
συσκευασία
5 δισκίων 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ  1  
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  1  

(*)  Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές: οι πραγματικές τιμές αναγράφονται στις ετικέτες των φιαλιδίων. Η 
προτυποποίηση πραγματοποιήθηκε βάσει προετοιμασίας αναφοράς (αυθαίρετο σύστημα). 

(**) Οι πραγματικές τιμές του ορίου αποδοχής 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 τα αντισώματα anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV και στο 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 μην αναρροφάτε με πιπέτες χρησιμοποιώντας το στόμα. 
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 το αυτόκαυστο στους 121,5°C για μία 
ώρα τουλάχιστον. 
Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό. Να αποφεύγεται η κατάποση των αντιδραστηρίων καθώς και 
κάθε επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους. 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. 
 
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 τηρείται 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 μην αναρροφάτε ραδιενεργά 
διαλύματα  με πιπέτες χρησιμοποιώντας το στόμα. 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. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται άμεσα σε ορό ή πλάσμα. Αν ο προσδιορισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 μέρες 
από τη λήψη, ο ορός ή το πλάσμα πρέπει να διατηρηθούν σε θερμοκρασία 2-8°C. 
Στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει να χωριστούν σε τμήματα που θα διατηρηθούν κατεψυγμένα (-20°C). 
Μην επανακαταψύχετε τα αποψυγμένα δείγματα. Μετά την απόψυξη ή την έξοδο από το ψυγείο, ανακινείτε καλά τα δείγματα. 5
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Αραιώσεις: Σε περίπτωση υποψίας αυξημένων επιπέδων CA-50, οι αραιώσεις πραγματοποιούνται με το ρυθμιστικό διάλυμα 
επώασης.  
 
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
7.1. Απαιτούμενα υλικά 
Μικροπιπέτες των 200 µL και 50 µL με πλαστικά ρύγχη μίας χρήσης, βαθμονομημένοι σωλήνες, οριζόντιο σύστημα αναδευσης, 
διανομέας: 1ml, μετρητής γάμα ρυθμισμένος για τη μέτρηση του ιωδίου 125. 
 
7.2. Πρωτόκολλο της δοκιμασίας 
Συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμασίας εις διπλούν για τους βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και τα δείγματα. 
Τα συστατικά του κιτ, τα οποία διατηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 8°C, φέρονται πριν χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος (18 έως 25 °C). Για την ετοιμασία του ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης, διαλύονται 5 δισκία ρυθμιστικού σε 500 mL 
απεσταγμένο νερό. 
Η συντήρηση των αντιδραστηρίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 8°C. Οι επικαλυμμένοι 
με αντίσωμα σωλήνες που βγαίνουν από τη συσκευασία τους και δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να αποθηκεύονται μέσα στο πλαστικό 
σακουλάκι που παρέχεται στο κιτ. 
1. Γίνεται η αρίθμηση ενός ικανού αριθμού σωλήνων επικαλυμμένων με αντίσωμα όπως φαίνεται στον πίνακα (πρότυπα 

διαλύματα, οροί μάρτυρες, δείγματα ασθενών). 
2. ∆ιανέμονται 50 µL πρότυπου διαλύματος, μαρτύρων ή εξεταζόμενου δείγματος στον πυθμένα των σωλήνων που έχουν 

προετοιμαστεί. Για κάθε δείγμα χρησιμοποιείται καινούριο ρύγχος πιπέτας. 
3. ∆ιανέμονται 200 µL ρυθμιστικού διαλύματος σε κάθε σωλήνα. 
4. Γίνεται ανάδευση των σωλήνων σε οριζόντιο σύστημα αναδευσης (300 rpm) για 2 ώρες σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 25°C. 
5. ∆ιανέμεται σε κάθε σωλήνα 1 mL ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης, γίνεται απόχυση (αναρρόφηση) και έκπλυση με 1 mL 

ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης. 
6. ∆ιανέμονται σε κάθε σωλήνα 200 µl αντι-CA-50 σημασμένου με 125l. 
7. Γίνεται ανάδευση των σωλήνων σε οριζόντιο σύστημα αναδευσης για 2 ώρες σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 25°C.  
8. ∆ιανέμεται 1 mL ρυθμιστικού διαλύματος έκπλυσης σε κάθε σωλήνα, γίνεται απόχυση (αναρρόφηση), η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται άλλη μια φορά. 
9. Γίνεται μέτρηση της ακτινοβολίας των σωλήνων για 1 λεπτό με τη βοήθεια ενός μετρητή σπινθηρισμού γ. 
Παρατήρηση 
Για τη πραγματοποίηση της δοκιμασίας σε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων συνιστάται να προστεθούν τα αντιδραστήρια πολλών κιτ με 
την προϋπόθεση να προέρχονται από την ίδια παρτίδα. 
 
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 
Για κάθε ομάδα σωλήνων αφαιρείται ο θόρυβος υποστρώματος και υπολογίζεται ο μέσος όρος κρούσεων. Κατασκευάζεται η 
πρότυπη καμπύλη εκφράζοντας τις κρούσεις ανά λεπτό (cpm) των προτύπων διαλυμάτων σε συνάρτηση με τις συγκεντρώσεις τους. 
Οι τιμές των δειγμάτων διαβάζονται απευθείας 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 λαμβάνονται στο εργαστήριο 
 

 
 

 
10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
Να μην εξάγονται τιμές των εξεταζόμενων δειγμάτων πέραν του τελευταίου πρότυπου διαλύματος. Να γίνεται αραίωση των 
δειγμάτων και επανάληψη της δοκιμασίας. 
 
11. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Το φυσιολογικό εύρος για το RIA-gnost® CA-50 έχει προσδιοριστεί με τη χρήση δειγμάτων ορού από 147 υγιείς άνδρες και γυναίκες. 
Η στατιστική εκτίμηση έδειξε συγκέντρωση CA-50 μικρότερη των 19 U/mL για το 90% και μικρότερη των 25 U/mL για το 95%. 
 

Ομάδες 
σωλήνων 

Μέσος όρος
cpm 

Συγκέντρωση 
U/mL 

U/ml    CA-50
200150100500

cp
m

60 000

45 000

30 000

15 000

0

 

Πρότυπο διάλυμα 0 96 0 
Πρότυπο διάλυμα 1 1102 5 
Πρότυπο διάλυμα 2 3046 10 
Πρότυπο διάλυμα 3 6658 20 
Πρότυπο διάλυμα 4 15109 40 
Πρότυπο διάλυμα 5  30094 70 
Πρότυπο διάλυμα 6 52578 180 
Μάρτυρας 1 4252 15 
Μάρτυρας 2 34005 80 
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12. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
 
12.1. Περιοχή μέτρησης 
Το κιτ RIA-gnost®CA-50 επιτρέπει τη μέτρηση των συγκεντρώσεων από 0,4 έως 180 mUI/mL της CA-50. 
 
 
 
12.2. Ανακρίβεια 
Η εκτίμηση της έγινε με 2 δείγματα που προσδιορίστηκαν 20 φορές στην ίδια σειρά και σε 45 διαφορετικές σειρές. 
 Ενδο-δοκιμασία    ∆ια-δοκιμασία 

∆είγματα Μέσος όρος 
(U/mL) CV (%) ∆είγματα Μέσος όρος

(U/mL) CV (%) 

1 16,7 3,1 3 11,7 5,5 
2 89,2 3,4 4 51,8 5,1 

 
12.3. ∆οκιμασία ανάκτησης 
Γνωστές ποσότητες CA-50 προστέθηκαν σε ανθρώπινους ορούς. Τα ποσοστά ανάκτησης στα δείγματα κυμαίνονται μεταξύ 90 και 
110%. 
 
12.4. ∆οκιμασία αραίωσης 
Αραιώθηκαν δείγματα υψηλής συγκέντρωσης σε CA-50. Τα ποσοστά ανάκτησης που επετεύχθησαν κυμαίνονται μεταξύ 90 και 110 
%. 
 
12.5. Εξειδίκευση 
Τα μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτό εξασφαλίζουν την ειδική μέτρηση του αντιγόνου 
CA50. 
 
12.6. Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης ορίζεται η μικρότερη διαφορετική του μηδενός, ανιχνεύσιμη συγκέντρωση. Προσδιορίστηκε σε 0,4 U/mL. 
 
Παρατήρηση 
Για να είναι βέλτιστη η ευαισθησία της δοκιμασίας πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες οδηγίες: 
a) Να αποφεύγεται η επιμόλυνση των σωλήνων από εξωτερικούς παράγοντες. 
b) Να απομακρύνεται ολοσχερώς το κλάσμα του ιχνηθέτη που δεν έχει συνδεθεί (με απόχυση ή αναρρόφηση). Σε περίπτωση 

αναρρόφησης, να ελεγχθεί πως δεν είναι φραγμένα τα τριχοειδή. Μετά τη απόχυση, να απομακρυνθεί όλο το υπόλειμμα υγρού 
χτυπώντας ελαφρά τους σωλήνες σε απορροφητικό χαρτί. 

c) Να ελέγχεται ότι η συσκευή μέτρησης και το πρόσθετο υλικό που ενδεχομένως χρησιμοποιείται δεν έχουν επιμολυνθεί. Αν 
χρειαστεί, να απολυμανθούν. 

d) Να αποκλειστεί κάθε παρεμποδίζουσα επίδραση λόγω εξωτερικής ακτινοβολίας. 
 
12.7. Παρεμπόδιση 
Η παρουσία χολερυθρίνης σε συγκεντρώσεις μέχρι 0,25 mg/mL, αιμογλοβίνης μέχρι 10 g/L και τριγλυκεριδίων μέχρι 20 g/L δεν 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα του προσδιορισμού. 
Ο ανοσο-προσδιορισμός προστατεύεται από τα ετερόλογα αντισώματα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως η προστασία 
αυτή είναι πλήρης. 
 
12.8. Φαινόμενο HOOK  
∆εν παρατηρήθηκε κανένα φαινόμενο HOOK για τιμές κατώτερες των 20 000 UI/mL. 
 

ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

      
Αντιδραστήρια 

 

Σωλήνες 

Πρότυπα 
διαλύματα  

0 έως 6 
Μάρτυρες 
∆είγματα 

µL 

Ρυθμιστικό 
διάλυμα 

µL 

 
Επώαση 

 
Υπό ανάδευση 

(300 rpm) 
 

2 ώρες  
18-25°C 

 
Έκπλυση 2 
φορές 

 

Ιχνηθέτης     
125I Anti-CA-50 

µL 

 
Επώαση 

 
Υπό ανάδευση  

(300 rpm) 
 

2 ώρες  
18-25°C 

 
Έκπλυση 2 
φορές 

 

Μέτρηση Πρότυπα 
διαλύματα 50 

200 200 

Μάρτυρες 50 
200 200 

 
∆είγματα 

 
50 

 
200 

 
200 
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