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Dosage radio-immunologique pour la 
détermination quantitative de l’androstenedione 

dans le sérum humain. 

Radioimmunoassay for the quantitative 
determination of androstenedione 

 in human serum. 

 
Radioimmunoassay zur quantitativen bestimmung 

des androstendion in humanem serum. 
 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes coatés 2 x 50  Coated tubes 2 x 50  Beschichtete Röhrchen 2 x 50  
Traceur < 115 kBq  1 x 27 mL Tracer < 115 kBq   1 x 27 mL Tracer < 115 kBq   1 x 27 mL 
Calibrateur 0 1 x qsp 1 mL Calibrator 0 1 x qs 1 mL Kalibrator 0 1 x qs 1 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x qsp 0.25 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.25 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0.25 mL 
Contrôles 2 x qsp 0.25 mL Controls 2 x qs 0.25 mL Kontrollen 2 x qs 0.25 mL 
Solution de lavage (concentrée) 1 x 10 mL Washing solution (conc.) 1 x 10 mL Waschlösung (konzentriert) 1 x 10 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Mode d’emploi 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 

Dosaggio radioimmunologico per la 
determinazione quantitativa dell’androstenedione 

in siero umano 
 

Radioinmuno ensayo para la determinación 
cuantitativa de androstenediona  

en suero humano. 
 

Ραδιοανοσοπροσδιορισμος για τον ποσοτικο 
προσδιορισμο της ανδροστενεδιονης σε 

ανθρωπινο ορο. 
 

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

Tubi Rivestiti 2 x 50  Tubos recubiertos 2 x 50  Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50  
Tracciante < 115 kBq   1 x 27 mL Trazador < 115 kBq   1 x 27 mL Ιχνηθέτης < 115 kBq   1 x 27 mL 
Calibratore 0 1 x q. ba 1 mL Calibrador 0 1 x csp 1 mL Βαθμονομητής 0 1 x qs 1 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q. ba 0.25 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0.25 mL Βαθμονομητές 1 – 5 5 x qs 0.25 mL 
Controlli 2 x q. ba 0.25 mL Controles 2 x csp 0.25 mL Ορός ελέγχου 2 x qs 0.25 mL 
Soluzione di lavaggio (conc.) 1 x 10 mL Solución de lavado (conc.) 1 x 10 mL Διάλυμα πλύσης (συμπυκνωμένο)  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 

 



 Explication des 
symboles 

Explanation of 
symbols  

 
Erläuterung der 

Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

 
Significado de los 

simbolos 

 
Eπεξήγηση των 
συμβόλων που 

Jelmagyarázat 
 

Objašnjenje 
simbola 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

 
Európai 

megfelelőség 

 
Europska 

konformnost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

 
Tárolási 

hőmérséklethatár 

 
Ograničenje 

temperature za 
čuvanje 

 
N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας 

 
Gyártási szám 

 
Šifra serije 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης 

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

 
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 

 
Olvassa el a 
használati 
utasítást 

 
Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

 
In vitro 

diagnosztika 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 

Gyártja: Proizveo 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου 

Referenciakészít
mény 

Kataloški broj 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 

A kémcsövek 
száma 

Broj određivanja 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια 

Bevont csövek Obložene cijevi 

TRACER  
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 

Tracer Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής 
Kalibrátor Kalibrátor 

CONTROL  Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου 
Kontroll Kontrola 

TWEEN20 
Solution de lavage Washing solution Waschlösung 

Soluzione di 

lavaggio 
Solución de lavado Διάλυμα πλύσης 

Koncentrált oldat Koncentrisani 

rastvor 

 

FRA ENG DEU ITA ELL SPA HUN SRB 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Ajout langue Serbie et Hongrie. 

 
 

Changes from the previous version:   
 Adding language Serbia and Hungary.  
 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Hinzufügen der Sprache Serbien und Ungarn 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Aggiungere la lingua Serbia e Ungheria 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Agregar idioma Serbia y Hungría 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   

 Προσθέτοντας τη γλώσσα Σερβία και Ουγγαρία 
 
 
 

Változások az el őző verziótól: 
Nyelv felvétele Szerbia és Magyarország 

 
 
 

Промјене из претходне верзије: 
Želite li srpski i srpski. 

R-GM-100 
Cisbio Bioassays – Mai 2018 - Modèle 003 
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RADIOIMMUNOASSAY ANDROSZTÉNDION MENNYISÉGI MEGHATÁR OZÁSÁHOZ HUMÁN SZÉRUMBAN 
 
R-GM-100 100 meghatározás  
 
KIZÁRÓLAG IN VITRO DIAGNOSZTIKAI ALKALMAZÁSRA – A K ÉSZLETET CSAK SZAKEMBEREK 
HASZNÁLHATJÁK 
 
1. BEVEZETÉS 
 
Az androszténdion (4-androsztén-3, 17-dion) egy, a mellékvesékben és a nemi mirigyekben termelődő 19 szénatomos (C19) szteroid. Az androszténdion 
a tesztoszteronnak és az ösztronnak egyaránt közvetlen prekurzora; mindkét molekula ezt követően ösztradiollá alakulhat.  
 
A szérum androszténdion szintjének mérése az androgén bioszintézis hasznos markere. Emelkedett androszténdion szinteket igazoltak virilizáló 
congenitalis adrenalis hyperplasia esetében. Az androszténdion szérumszintje ugyancsak megnövekszik policisztás ovárium szindróma, ovarialis 
stromalis hyperthecosis, 3ß-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz hiány és a nőknél egyéb okokból előforduló hirsutismus esetében [3,5,6]. Emelkedett 
androszténdion szérumszintek alakulhatnak ki adrenalis és ovarialis virilizáló daganatok következtében is [3].  
 
2. A MÉRÉS ELVE  
 
Az eljárás a radioimmunoassay alapelvének megfelelően zajlik, ahol is a radioaktív és a nem radioaktív antigén egymással verseng egy adott számú 
antitest-kötőhelyért [9]. Az antitesthez kötött, [I-125] izotóppal jelölt androszténdion mennyisége fordítottan arányos a jelenlévő andoszténdion 
koncentrációjával. A szabad és kötött antigén szétválasztása dekantálással vagy az antitesttel bevont csövekből való kiszívással történik. 
 
3. REAGENSEK  
 
Minden készlet 100 csőhöz elegendő reagenst tartalmaz. A lejárati idő a külső címkén nyomtatva olvasható. 

REAGENSEK SZIMBÓLUMOK  MENNYISÉG TÁROLÁS 

BEVONATTAL ELLÁTOTT CSÖVEK : használatra 
kész. 
A cső aljához kötődő anti-androszténdion nyúl 
immunglobulin. 

 
CT 2 csomag 

(50 cső/csomag) 

2-8 °C a lejárati időig. 
A csomagolás felbontása után a fel nem 
használt, antitesttel bevont csöveket a 
műanyag tasakban, a nedvszívó 
anyaggal együtt kell tárolni. 

125I-ANDROSZTÉNDION:  használatra kész 
Jód 125 izotóppal jelölt androszténdion, fehérje alapú 
pufferben.  
Radioaktivitás: <115 kBq.  
Tartósítószer: NaN3 (< 0,1%). 

 
NYOMJELZŐ 

ANYAG 
1  

27 ml 
injekciós üveg  

2-8 °C a lejárati időig. 

„0” KALIBRÁTOR:  liofilizált. 
 0 ng/ml androszténdion humán szérumban. 
 Tartósítószer: NaN3 (< 0,1%). 

 
KAL 

1 injekciós üveg  
q.s. 1 ml 

desztillált víz 

2-8 °C a lejárati időig. 
Elkészítés után a kalibrátor 2-8 °C-on 
egy hónapig tárolható. 

„1”-„5” KALIBRÁTOR*:  liofilizált. 
Androszténdion humán szérumban, tartósítószer:  
NaN3 (< 0,1%). 0,1-0,3-1-3-10 ng/ml(*) 

 
KAL  

5 injekciós üveg 
 q.s. 0,25 ml  
desztillált víz 

2-8 °C a lejárati időig. 
Elkészítés után a kalibrátor 2-8 °C-on 
egy hónapig tárolható. 

KONTROLLOK*:  liofilizált. 
2 db magas és alacsony androszténdion 
koncentrációjú humán szérumot tartalmazó 
injekciós üveg. 
Tartósítószer: NaN3 (< 0,1%). 

 
KONTROLL 2 injekciós üveg 

q.s. 0,25 ml 
desztillált víz  

2-8 °C a lejárati időig. 
Elkészítés után a kontrollok 2-8 °C-on 
egy hónapig tárolhatók. 

MOSÓOLDAT (koncentrátum):  
Desztillált vízzel hígítsa 667-szeresére (pl. 1,5 ml 
q.s. 1000 ml desztillált víz) és kíméletesen rázza 
össze. Az assayhez szükséges hígított 
mennyiséget ajánlatos elkészíteni  

 
TWEEN20 

 
1  

10 ml  
injekciós üveg 

2-8 °C a lejárati időig. 
A hígított mosóoldat 2-8 °C-on 
2 hónapig stabil. 

MŰANYAG TASAK  1  

(*) Az egyes kalibrátorok és kontrollok pontos értékei a címkéken olvashatók.  
 
4. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
 

1. Óvintézkedések: Radioaktív anyag - Embereknél és állatoknál belsőleg és külsőleg alkalmazni tilos! 
Ezt a radioaktív anyagot kizárólag orvosok, klinikai laboratóriumok vagy kórházak vehetik át, szerezhetik be, tárolhatják és használhatják fel, 
csak in vitro klinikai vagy laboratóriumi vizsgálatok céljára oly módon, hogy az anyag vagy az abban lévő radioaktivitás se belsőleg, se külsőleg 
ne érintkezhessen emberekkel vagy állatokkal. Az anyag átvételét, beszerzését, tárolását, felhasználását és szállítását az egyes országok 
törvényei szabályozzák. 
 

 A radioaktív anyag kezelése során az alábbi óvintézkedéseket kell megtenni: 
o A radioaktív anyagok az arra kijelölt helyen tárolandók. 
o A radioaktív anyaggal végzett munka területén enni, inni vagy kozmetikumokat használni tilos! 
o Tilos szájjal pipettázni! 
o A radioaktív anyaggal való munka során viseljen védőkesztyűt, és utána alaposan mosson kezet. 
o A munkaterületet fedje le eldobható nedvszívó papírral. 
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o Minden kiömlött anyagot azonnal és alaposan töröljön fel, és a szennyezett törlőanyagot radioaktív hulladékként semmisítse meg. 
o A folyékony radioaktív hulladék abban az esetben önthető bele a lefolyóba, ha a helyi jogszabályok azt lehetővé teszik. 

 
2. Kémiai veszély - Nátrium-azid (NaN 3): A készletben lévő egyes reagensek tartósítószerként nátrium-azidot tartalmaznak. Minden ilyen 

reagensben a nátrium-azid koncentrációja <0,1 tömeg %. A nátrium-azid az ólomból és rézből készült csővezetékekkel reakcióba lépve 
robbanásveszélyes fém-azidokat képezhet. Minden, nem radioaktív reagenst nagy mennyiségű vízzel hígítva öntsön a lefolyóba. 
R-mondatok  
R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. 
S-mondatok  
S-26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S-28.1 Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni. 
S-46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

 
3. Potenciális biológiai veszélyt jelent ő anyag – Humán szérum: Ez a készlet humán szérummal készült reagenseket tartalmazhat. A 

felhasznált szérumot egy FDA által jóváhagyott módszerrel bevizsgálták, és HIV-1/2 antitestre, HCV-re és HBsAg-re negatívnak találták. 
Tekintettel arra, hogy egyetlen módszerrel sem lehet teljesen kizárni a HIV-1/2, HCV, HBsAg vagy más fertőző ágensek jelenlétét, ezeket a 
reagenseket a potenciálisan fertőző humán szérum- vagy vérminták esetében is javasolt 2. biológiai biztonsági szinten kell kezelni, a Centers 
for Disease Control/National Institutes of Health „Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories,” kézikönyv 3. kiadásában (1993) 
foglaltaknak megfelelően. 

 
 
5. MINTAVÉTEL ÉS -ELŐKÉSZÍTÉS 
 
Szérum használata javasolt Az erősen lipémiás vagy hemolizált mintákat meg kell semmisíteni. A minták 2-8 °C-on 1 napig tárolhatók; hosszabb 
időtartam esetében a mintákat ajánlatos alikvotokban -20 °C-ra lefagyasztani. Az ismételt lefagyasztás és felolvasztás csökkentheti az androszténdion 
szintet.  
 
 
6. AZ ASSAY MENETE 

  
6.1  SZÜKSÉGES ANYAGOK  
 

- Műanyag kémcsövek. 
- Kémcsőállványok. 
- Állítható, automata mikropipetták eldobható csúcsokkal. 
- Vortex keverő. 
- Mérőhenger. 
- Felszívó szivattyú vagy automata mosóberendezés. 
- Szcintillációs gamma számláló. 
- Desztillált víz. 
- Vízfürdő. 
 

 
6.2 PROTOKOLL 

 
- Hagyjon minden reagenst és mintát szobahőmérsékletre melegedni. 
- Használat előtt kíméletes keveréssel homogenizálja a mintákat. 
- Minden kalibrátorral két párhuzamos mérést végezzen 

 
1. A Teljes szám meghatározásához sima csöveket, a Kalibrátorokhoz, Mintákhoz és Kontrollokhoz pedig bevont csöveket készítsen elő.  
2. Pipettázzon 25 µL-t mindegyik Kalibrátorból, Kontrollból és Mintából a megfelelő csövekbe. A folyadékot közvetlenül a csövek aljára 

pipettázza. 
3. Minden csőbe mérjen be 250 µL  Radioaktív nyomjelző anyagot. Óvatosan keverje össze 
4. Inkubálja az összes csövet vízfürdőn, 37 °C-on 60 percig.  
5. Szívja fel minden egyes cső tartalmát, a Teljes szám meghatározásához készített csövek kivételével. 
6. Mérjen be 2 ml  hígított mosóoldatot minden csőbe, a Teljes szám meghatározásához készített csövek kivételével, majd az összes csőből 

szívja ki a folyadékot vagy öntse le azt nedvszívó papírra. 
7. Gamma számlálóval 1 percen át mérje a csövekhez kötött radioaktivitást. Az assay elvégzése előtt javasoljuk, hogy ellenőrizze a berendezés 

háttérsugárzását. A rendszer érzékenységében mutatkozó ingadozások elkerülése érdekében a háttérsugárzást minimálisra kell 
csökkenteni, vagy megfelelően be kell állítani. 

 
 
7. EREDMÉNYEK 
 
Az ebben a használati útmutatóban szereplő eredményeket log-lineáris görbeillesztéssel számoltuk. Más adatredukciós módszerek ettől kissé eltérő 
eredményeket adhatnak.  
 
Számítsa ki a százalékos kötőkapacitást (Bo/T%) és a kötődő Kalibrátorok, Kontrollok és Minták százalékos arányát (B/Bo%). 
Féllogaritmusos koordináta rendszerben, mesterséges spline illesztési módszerrel ábrázolja a kalibrációs görbét, a vízszintes tengelyen a kalibrációs 
dózisokat, a függőleges tengelyen pedig a megfelelő B/Bo % értékeket feltüntetve. Számítsa ki minden egyes minta B/Bo % értékét és interpolációval 
olvassa le a koncentrációt a kalibrációs görbéről; így kapja meg a mért mintákban jelenlévő androszténdion koncentrációját ng/ml-ben kifejezve. 
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SZÁMÍTÁSI PÉLDA  
 
Az alábbiakban közölt értékek példák, a kísérleti adatok helyett nem használhatók. 
 
 

ANDROSZTÉNDION 

Cső- Átlagos cpm B/B0 Koncentráció 

csoport 
  

ng/ml 

„0” kalibrátor 18095   0 

„1” kalibrátor 14858 82,11 0,1 

„2” kalibrátor 12509 69,13 0,3 

„3” kalibrátor 8524 47,11 1 

„4” kalibrátor 4755 26,28 3 

„5” kalibrátor 1902 10,51 10 

„1” kontroll 8776 48,50 0,95 

„2” kontroll 4203 23,23 4,01 
 
 
BELSŐ MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
 
- Ha az „1” és/vagy a „2” kontroll eredményei kívül esnek az injekciós üveg címkéjén feltüntetett tartományon, akkor az eredmények csak abban az 

esetben használhatóak fel, ha az eltérés kielégítően indokolt.  
- Szükség szerint minden laboratórium elkészíthet nagyobb mennyiségű saját kontroll mintát, amelyeket alikvotokban lefagyasztva tárolhat.  
- A két párhuzamos minta eredményei közötti eltérésre vonatkozó elfogadási kritériumokat a helyes laboratóriumi gyakorlat alapján kell meghatározni. 
 
 
8. REFERENCIA ÉRTÉKEK 
 
Minden laboratórium számára javasolt saját referencia intervallum meghatározása. Az alább jelzett értékek tájékoztató jellegűek. 
 

POPULÁCIÓ N ÁTLAG Átlag + 3x szórás  
  (ng/ml) (ng/ml) 

Férfiak 100 1,30 2,86 
Nők 100 1,14 2,83 
Valamennyi alany 200 1,22 2,85 
 
 
9. AZ ASSAY SPECIÁLIS JELLEMZ ŐI 
 
Minden teljesítményjellemzőt ng/ml-ben adtunk meg.  
Átváltás nmol/l mértékegységbe: ng/ml x 3,45 = nmol/l  
 
A. Érzékenység:  
 
Az elméleti érzékenység vagy minimális kimutatási határ 0,05 ng/ml; ennek számítása a következőképpen történt: átlag mínusz a 0 ng/ml 
androszténidon tartalmú kalibrátorból készített 20 párhuzamos szórásának kétszerese.   
 
B. Reprodukálhatóság:  
 
Assay-n belüli  
 
Szérum Átlag ± Szórás CV N 

  (ng/ml)  (%)  
1 0,51 ± 0,03 5,9 17 
2 1,50 ± 0,12 8,0 20 
3 4,70 ± 0,41 8,7 17 

 
 
Assay-k közötti  
 
Szérum Átlag ± Szórás CV N 

  (ng/ml)  (%)  
1 0,63 ± 0,06 9,5 6 
2 2,17 ± 0,17 7,8 6 
3 5,47 ± 0,20 3,7 6 

 
C. Pontosság  
 
A módszer pontosságát a visszanyerési és párhuzamossági vizsgálatokkal ellenőrizték: 
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Visszanyerési vizsgálat:  
 
Két, különböző endogén androszténdion koncentrációjú mintához ismert mennyiségű androszténdiont adtak, és ezt vizsgálták az assay-vel.  
 

Hozzáadott Várt Mért Visszanyerés 
(ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (%) 

M1 - 0,67 - 
M1 + KAL 0 0,34 0,41 120,6 
M1 + KAL 1 0,39 0,40 102,6 
M1 + KAL 2 0,49 0,54 110,2 
M1 + KAL 3 0,84 1,01 120,2 
M1 + KAL 4 1,84 1,80 97,8 
M1 + KAL 5 5,34 4,22 79,0 
M2 - 1,89 - 
M2 + KAL 0 0,95 0,94 98,9 
M2 + KAL 1 1,00 1,06 106,0 
M2 + KAL 2 1,10 1,10 100 
M2 + KAL 3 1,45 1,51 104,1 
M2 + KAL 4 2,45 2,56 104,5 
M2 + KAL 5 5,95 6,50 109,2 
 
 
Párhuzamossági vizsgálat :  
 
Két szérummintát hígítottak 0 ng/ml androszténdion tartalmú kalibrátorral, majd ezt mérték az assay-vel. 
 

Hígítás Várt Mért Visszanyerés 
 (ng/ml) (ng/ml) (%) 

M1 hígítatlan - 2,71 - 
1/2 1,35 1,38 102,2 
1/4 0,68 0,67 98,5 
1/8 0,34 0,35 102,9 
1/16 0,17 0,23 135,2 
M2 hígítatlan - 5,01 - 
1/2 2,50 2,27 90,8 
1/4 1,25 1,29 103,2 
1/8 0,63 0,73 115,9 
1/16 0,31 0,39 125,8 
 
 
 
D. Specificitás 
 
Az androszténdion antiszérum keresztreaktivitását különböző vegyületekkel szemben mérték. A keresztreaktivitás százalékos mértékét az 
androszténdion koncentráció és a reagáló vegyület koncentrációjának arányaként fejezték ki, a 0 ng/ml kalibrátor 50%-os kötődése mellett.  
 
 

Vegyület  %-os keresztreaktivitás  
Androszténdion  100 
Androszteron 0,0566 
17α-hidroxi-progeszteron  0,084 
Kortizon 0,0099 
Izoandroszteron 0,0112 
21-dezoxikortizon 0,0006 
Etiokolanolon 0,0422 
5α - dihidrotesztoszteron  0,0105 
Dehidroepiandroszteron (DHEA) 0,0155 
Progeszteron 0,0168 
Kortikoszteron  0,0047 
Kortizol  0,0148 
Ösztron  0,0270 
Pregnenolon  ND 
Koleszterin - 
DHEA-szulfát  0,0009 
Ösztradiol –17β ND 
Ösztriol  ND 
17α -hidroxi-pregnenolon ND 
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AZ ASSAY FOLYAMATÁBRÁJA 

 
              Csövek 
 
Reagensek 

Összes aktivitás Kalibrátorok Kontrollok Minták 

Kalibrátorok ---- 25 µL ---- ---- 
Kontrollok ---- ---- 25 µL ---- 
Minták ---- ---- ---- 25 µL 
Nyomjelz ő anyag 250 µL 250 µL 250 µL 250 µL 
 
- Keverje össze és inkubálja vízfürdőben, 37 °C-on 60 percig 
- Szívja ki vagy öntse le és mossa: 1 x 2ml, kivéve az összes aktivitás méréséhez készített csöveket 
- Végezze el a számlálást 
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