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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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1. NÉV ÉS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 
Az RIA-gnost® CA50 a CA 50-es antigén szérumban vagy plazmában való radioimmunológiai kimutatásához való készlet. 
A kit professzionális használatra készült. 
 
2. BEVEZETÉS 
A daganatos sejtek sejtmembránjában olyan vegyületek szintetizálódhatnak, amelyeket az egészséges sejtek sejtmembránjai 
általában nem termelnek. Ezeknek a daganatokhoz társítható vegyületeknek a meghatározása nagyban elősegíti a daganatos 
megbetegedések diagnosztizálását. A Köhler és Milstein által kidolgozott hibridóma technika felhasználása lehetővé tette a 
monoklonális antitestek alkalmazását. Ezek az antitestek a specifikus immunológiai reakció részeként lehetővé teszik a daganatok 
jelenlétéhez társuló antigének felismerését. Egy ilyen monoklonális antitest az ACM C-50, amit a Colo 205 colorectalis 
adenocarcinoma sejtvonallal történő immunizáció során nyernek. Ez az ellenanyag két szénhidrátláncot képes felismerni, 
nevezetesen a Lewis-aszialátot, és az eddig ismeretlen laktotetróz-szialátot. A CA-50-et tartalmazó struktúrák elsősorban a 
gasztrointestinális daganat (például hasnyálmirigy-daganat, gyomordaganat, májdaganat és colorektális daganat) esetén vannak 
jelen a keringésben, de néhány más rosszindulatú daganat esetén is (endometrium daganat) is megjelennek. A CA-50 antigén a 
sejtmembránhoz kötötten glykoprotein formájában vannak jelen. 
A CA-50 antigén a tumor sejtekről juthat a vérkeringésbe, koncentrációja az ACM C-50 monoklonális antitesten alapuló immunkémiai 
folyamatok révén meghatározható. 
 
2.1. A CA-50 vizsgálatának klinikai jelentősége 
A CA-50 fiziológiásan egészséges nők és férfiak szérumjában csak kis mennyiségben mutatható ki. A nem rosszindulatú daganatos 
elváltozásokat hordozó betegek időnként a CA-50 kisebb emelkedését mutathatják. 
A CA-50 kifejezett emelkedését észleljük viszont a CA-50 antigént termelő tumorok jelenléte esetén, pl. a hasnyálmirigy-daganatok, a 
gastrointestinális daganatok és a húgyhólyag daganatok. 
 
2.2. Rosszindulatú elváltozások 
Malignus daganat gyanúja esetében, ha a CA-50 antigén emelkedett koncentráció értékét találják, akkor további vizsgálatok 
elvégzése is javasolt. A CA-50 tumor marker meghatározásának fő indikációja a rosszindulatú daganatos beteg állapotának a  
követése,  a terápia hatékonyságának ellenőrzése, az alapbetegség helyi recidivájának, valamint a metasztázis képzésének 
felismerése  és esetenként a prognosztizálása. 
 
2.3. Jóindulatú elváltozások 
Gyakori jelenség, hogy a nem rosszindulatú daganatos elváltozásoknál a referencia értéket meghaladja a CA-50 koncentráció, 
például az akut és krónikus pancreatitis, colitis ulcerosa, Crohn-betegség, májcirrhozis és hepatitis esetében. 
 
3. ALAPELV 
 
A RIA-gnost® CA-50 kétlépéses szendvics eljárással lehetővé teszi a CA-50 antigén humán szérumban történő in vitro 
meghatározását. A tesztben anti-CA-50 cuptur antitesttel (monoklonális, egérből származó) fedett cső falán immunkomplex képződik 
a mintában jelen lévő CA-50 antigénből és a I-125 izotóppal jelzett tracer (monoklonális, egérből származó) anti-CA-50 antitestből. A 
reakció után a szabad I-125 izotóppal jelzett antitest maradékokat dekantálással (vagy leszívással) és mosással távolítjuk el. 
A nyomjelző izotóppal jelzett immunkomplex specifikusan az antitestekkel bevont csőre falán fixálódnak,  és aktivitásuk egy 
gammaszámláló segítségével mérhető. 
Az ismeretlen minták eredményeinek értékelése az azonos feltételek mellett felállított standard görbe leolvasásával történik. 
 
4. REAGENSEK 
Minden kit 100 kémcsőre elegendő reagenst tartalmaz. A lejárati dátum a külső címkén látható. 

REAGENSEK ZIMBULOMOK MENNYISÉG TÁROLÁS 

BEVONATTAL ELLÁTOTT KÉMCSÖVEK: 
használatra kész. 
Egérből származó anti-CA-50 monoklonális antitest. 

 
CT 2 csomag 

50 kémcső 

2-8 °C a lejárati dátumig.  
Minden fel nem használt és a csomagolásból 
kivett bevonattal ellátott kémcsövet a kithez 
mellékelt műanyag zsákban kell tárolni. 

ANTI-CA-50 125I: használatra kész. 
Egérből származó anti-CA-50125I monoklonális antitest, 
szarvasmarha albumin, nátrium-azid, puffer, piros 
színezőanyag. 
  300 kBq ( 8,10 µCi) 

 
 

TRACER 
1   

22 mL 
ampulla 

2-8 °C a lejárati dátumig. 

0. KALIBRATOR: használatra kész. 
puffer, nátrium-azid. 

 
CAL 

1  
0,5 mL 
ampulla 

2-8 °C a lejárati dátumig.. 
 

KALIBRATOROK: használatra kész.  
Humán szérum, humán antigén , puffer, nátrium-azid  
5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 180 U/mL (*)  

 
CAL 

6  
0,5 mL 
ampulla 

 2-8 °C a lejárati dátumig. 
 

KONTROLL: használatra kész.  
Humán szérum, humán antigén, nátrium-azid.(**) 
 

 
CONTROL 

2  
0,5 mL 
ampulla 

 2-8 °C a lejárati dátumig. 
 

4



OCFM07-CA50 
Cisbio Bioassays - 2017. November - Model 22 

 

HUN 

INKUBACIOS PUFFER:  használatra kész. 
Puffer, szarvasmarha albumin, szarvasmarha 
immunglobulinok, nátrium-azid, kék színezőanyag.  

 
BUF 

1  
25 mL 

ampulla 
2-8 °C a lejárati dátumig. 

MOSÓREAGENS: tabletták 
Oldjon fel 5 tablettát 500 mL desztillált vízben. Rázza 
fel  

 
WASH-BUF 1 db 5 tablettás 

blister 
2-8 °C a lejárati dátumig. 

MŰANYAG ZSÁK  1  
CSOMAGOLÁSI BETÉT  1  
(*)  A fent feltüntetett értékek csak elérendő célok: a valós értékek az ampulla tablettáin találhatók. A kalibrator értékek egy 

referenciakészítményhez viszonyítva lettek megadva (önkényes rendszer). 
(**) Az elfogadhatósági határ valós értékei az ampulla címkéjén láthatók. 
 
5. HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
5.1. Biztonsági intézkedések 
A kitben található reagensek emberi eredetű alapanyagait engedélyezett kitekkel vizsgálták, és negatívnak találták a HIV 1, HIV 2, 
HCV antitestek és a HBs antigén tekintetében. Mivel azonban lehetetlen teljes mértékben garantálni, hogy az ilyen termékek nem 
viszik át a hepatitis vagy a HIV vírust vagy bármilyen más vírusfertőzést, a vizsgálandó mintákban lévő minden emberi eredetű 
nyersanyagot potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni. 
Ne szívjon fel semmit szájjal. 
Ne dohányozzon, egyen vagy igyon olyan helyeken, ahol a mintákat vagy a kit reagenseit kezelik. 
A reagensek vagy minták kezelése közben hordjon egyszer használatos kesztyűt, és utána alaposan mosson kezet. 
Kerülje a fröccsenést.  Fertőtlenítsen, és dobjon el minden mintát és minden potenciálisan szennyezett anyagot, mintha fertőzőek 
lennének. Ennek ajánlott módja a legalább egy órán keresztül 121,5 °C hőmérsékleten történő autoklávos kezelés. 
Egyes reagensek tartósítóként nátrium-azidot tartalmaznak. Kerülje a reagensek szervezetbe kerülését, valamint a bőrrel vagy a 
nyálkahártyával való kapcsolatot. A nátrium-azid reakcióba léphet az ólom- vagy rézcsövekkel, és rendkívül robbanásveszélyes fém-
azidokat alkothat. A hulladék kezelésekor alaposan öblítse át az elvezető vezetékeket az ilyen termékek felhalmozódásának 
elkerülése érdekében. 
 
5.2. Alapvető sugárvédelmi szabályok 
Ezt a radioaktív terméket csak az arra felhatalmazott személyek és az ilyen engedély birtokában lévő laboratóriumok vehetik át, 
vásárolhatják meg, vagy használhatják. Az oldatot semmilyen körülmények között sem szabad embernek vagy állatnak beadni. 
A radioaktív termékek vásárlására, tárolására, használatára vagy cseréjére a felhasználás szerinti ország törvényei vonatkoznak. 
Az alapvető sugárvédelmi szabályok betartása biztosítja a megfelelő biztonságot. 
Ezek összefoglalása alább olvasható: 
A radioaktív termékeket eredeti tartályaikban, arra alkalmas helyen kell tárolni. 
A radioaktív termékek átvételi és tárolási jegyzőkönyveit naprakészen kell tartani. 
A radioaktív termékek kezelése csak megfelelően felszerelt és korlátozott hozzáférésű területen (ellenőrzött zónában) történhet. 
Ne egyen, igyon, dohányozzon, és ne vigyen fel kozmetikumot az ellenőrzött zónában. Ne szívja fel szájjal a radioaktív oldatokat. 
Laboratóriumi köpeny és védőkesztyű használatával kerüljön minden közvetlen kapcsolatot az összes radioaktív termékkel. 
A szennyezett laboratóriumi berendezést és üvegeket a szennyeződés után azonnal ki kell dobni a különböző izotópok 
keresztszennyezésének megakadályozása érdekében. 
Minden szennyezést vagy radioaktív anyagveszteséget a megállapított eljárásokkal összhangban kell kezelni. 
A radioaktív anyagok hulladékkezelése közben be kell tartani a hatályos előírásokat. 
 
5.3. Kezelési óvintézkedések 
Ne használja a kit alkotórészeit azok lejárati dátuma után.  
Ne keverje össze a különböző szállítmányokból származó reagenseket. Kerülje a reagensek vagy a mosásra használt víz 
mikrobákkal való fertőződését. Teljes mértékben tartsa be az jelzett inkubálási feltételeket és mosási utasításokat. 
 
6. A MINTÁK BEGYŰJTÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE  
A vizsgálatot közvetlenül a szérumon vagy a plazmán kell elvégezni. Ha a vizsgálat a mintavételt követő 3 napban kerül 
elvégzésre, a szérumot vagy a plazmát 2-8 °C-on kell tárolni. 
Ellenkező esetben ezeket egyenlő részekre kell osztani, és mélyhűtve (-20 °C-on) kell tárolni. 
Na fagyasszon újra egy mintát, miután kiolvasztotta. Kiolvasztás vagy a hűtőből való kivétel után jól rázza fel a mintát. 
Hígítás: Emelkedett CA-50 szint gyanúja esetén, a hígításokat az inkubáló pufferrel kell végezni.  
 
7. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS 
7.1. Szükséges anyagok 
Cserélhető, műanyag hegyű 200 µL-es és 50 µL-es mikropipetták, osztással ellátott lombikok, vizszintes rázógép, folyadéküveges 
leosztó 1 ml-es adagolási térfogatra, a 125-ös jód mérésére kalibrált gammaszámláló. 
 
7.2. Protokoll 
Ajánlatos az assay-ket kétszeresen elvégezni a kalibrátorok, a kontroll és a minták vonatkozásában. 
Használat előtt tegye ki szobahőmérsékletre (18 és 25 °C között) a készlet 2 és 8°C közötti hőmérsékleten tárolt komponenseit. A 
mosópuffer előkészítéséhez oldjon fel 5 puffertablettát 500 ml desztillált vízben. 
Minden fel nem használt reagenst 2 és 8°C közötti hőmérsékleten tároljon. Az antitestekkel bevont csöveket, ha azokat kivette a 
csomagolásból és nem használta fel, a készletben található műanyag zacskóban kell tárolni. 
1. Számozzon be megfelelő számú antitestekkel bevont kémcsövet, ahogy ez a táblázatban látható (kalibratorok, ellenőrző szérum, 

a betegek mintái).  
2. Tegyen az erre a célra előkészített kémcsövek aljába 50 µL kalibrator, ellenőrző anyagot vagy kimért mintát. Minden mintához új 

pipettahegyet használjon. 
3. Tegyen minden kémcsőbe 200 µL puffert. 5
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4. Rázzassa a csöveket egy vizszintes rázógéppel (300 ford/perc) 2 órán át, 18 és 25°C közötti hőmérsékleten. 
5. Tegyen 1 ml mosópuffert minden kémcsőbe, dekantálja (szívja le) és mossa ki 1 ml mosópufferrel. 
6. Minden kémcsőbe tegyen 200 µL  l’125l jelű anti-CA-50-et. 
7. Rázzassa a csöveket egy vizszintes rázógéppel 2 órán át, 18 és 25°C közötti hőmérsékleten. 
8. Tegyen 1 ml mosópuffert minden kémcsőbe, dekantálja (szívja le), és ismételje meg a műveletet. 
9. Gammaszámláló segítségével 1 percen át mérje a kémcsövek radioaktív sugárzását. 
Megjegyzés 
Ha több mintát kíván vizsgálni, több készletből használhatja együtt a reagenseket, ha azok azonos gyártási számmal rendelkeznek. 
 
8. MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
A helyes laboratóriumi gyakorlat megköveteli, hogy minden egyes vizsgálati sorozat esetében minőségellenőrzési mintával 
ellenőrizzék a kapott eredmények minőségét. Minden mintát egyedileg kell kezelni, és ajánlatos az eredmények elemzése megfelelő 
statisztikai módszerekkel. 
 
9. EREDMÉNYEK 
Minden egyes kémcsőcsoport esetében számolja ki az átlagos értékeket a háttér levonása után. 
Rajzolja fel a standard görbéjét a standardok cpm értékeinek berajzolásával a koncentráció függvényében.  
Olvassa le a minták értékeit közvetlenül a görbéről, és szükség esetén javítsa ki a leolvasott értékeket a hígítási tényező esetében. 
A spline matematikai illesztési modell ajánlott a kalibrációs görbéhez. Más illesztési modell kissé eltérő eredményeket adhat. 
 
A kalibrator jellemző görbéje (csak példa): ezeket az adatokat semmilyen körülmények között sem szabad a laboratóriumban 
kapott eredmények helyett felhasználni. 

 
 

 

 
10. A MÓDSZER KORLÁTAI 
Ne extrapolálja a minta értékeit az utolsó standardon túl. Hígítsa fel az érintett mintákat, és végezzen új tesztet. 
 
11. VÁRT ÉRTÉKEK 
Az RIA-gnostCA-50-re vonatkozó normálértékek meghatározása 147 egészséges nőtől és férfitól származó szérumminta 
értékelése alapján történt. A statisztikai elemzés 19 U/mL koncentrációt mutatott ki a 90-edik percentilhez és 25 U/mL-t a 95-ödik 
percentilhez. 
 
12. A VIZSGÁLAT KONKRÉT JELLEMZŐI 
 
12.1. Mérési tartomány 
Az RIA-gnost® CA-50 készlet la CA-50 0,4-180 U/mL-es koncentrációjának mérését teszi lehetővé. 
 
12.2. Pontatlanság 
Ezt 2 db 20-szer vizsgált azonos sorozatba tartozó és 45 különböző sorozatba tartozó mintán értékelték. 
 
 Vizsgálaton belüli   Vizsgálatok közötti 

Minták Áltagos 
(U/mL) CV (%) Minták Áltagos 

(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. Recovery 
Ismert mennyiségű CA-50-t adagoltak emberi szérumhoz.  A minták visszaállásának százalékos aránya 90 és 110% között volt. 
 
12.4. Hígítási próba 
Magas CA-50-koncentrációjú mintákat hígítottak. A kapott visszaállási tartomány 90 és 110% között volt. 
 
12.5. Specifikusság 
Az ezen vizsgálathoz használt monoklonális antitestek garantálják a CA-50-es antigén specifikus mérését. 
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0. Kalibrator 96 0 
1.  Kalibrator 1102 5 
2.  Kalibrator 3046 10 
3.  Kalibrator 6658 20 
4.  Kalibrator 15109 40 
5.  Kalibrator 30094 70 
6.  Kalibrator 52578 180 
Kontroll 1 4252 15 
Kontroll 2 34005 80 
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12.6. Szenzitivitás vagy analitikai érzékenység 
Az észlelési határ a 0-tól különböző legkisebb észlelhető mennyiség. Ennek értéke 0,4 U/mL. 
 
Megjegyzés 
 
A teszt érzékenysége csak akkor jut érvényre, ha a következő utasításokat betartja*: 
 
a) Kerülje el a kémcsövek külső szennyeződését. 
 
b) Teljesen távolítsa el a nyomjelző izotóp nem kötött maradványait (dekantálással vagy leszívással). Leszívás esetén ügyeljen 

arra, hogy a kapillárisok ne duguljanak el. Dekantálás után minden visszamaradt folyadékot távolítson el a kémcsöveket 
nedvszívő papírral finoman áttapogatva. 

c) Ellenőrizze, hogy a mérőkészülék és az esetlegesen használt kémcsőtartók tiszták legyenek. Ha szükséges, végezze el a 
mosásukat. 

d) Zárjon ki minden zavaró külső sugárforrást. 
 
 
12.7. Interferenciák 
A bilirubin (0,25 mg/mL koncentrációig), a hemoglobin (10 g/L koncentrációig) és a terigliceridek (20 g/L koncentrációig) jelenléte 
nem befolyásolja a vizsgálat eredményeit. Az immunkémiai alapon álló mérés védett a heterofil antitestek hatása ellen. Mindazonáltal 
nem garantáljuk, hogy a védelem teljes körű.  
 
12.8. Kioltási effektus 
20 000 UI/mL érték alatt nem figyelhető meg kioltási hatás.  
 

A VIZSGÁLAT FOLYAMATÁBRÁJA  
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