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Trousse pour le dosage radioimmunologique de 
la chromogranine A humaine (CGA) 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the radioimmunoassay of human 
chromogranin A in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
menschlichen Chromogranin A 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 ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibrateurs1 - 5 5 x qsp 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Contrôle 1 x qsp 0,5 mL Control 1 x qs 0.5 mL Kontrollserum 1 x qs 0,5 mL 
Tampon 1 x 60 mL Buffer 1 x 60 mL Puffer 1 x 60 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 della 
cromogranina A umana (CGA) 

nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de la cromogranina A 

humana (CGA) en suero o plasma 
Para uso diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό της ανθρώπινης 

χρωμογρανίνης Α (CGA) 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 ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Trazador ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Ιχνηθέτης ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q.b a 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x q.b a 0,5 mL Control 1 x csp 0,5 mL Ορός μάρτυς 1 x qs 0,5 mL 
Tampone 1 x 60 mL Tampón 1 x 60 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 60 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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 Modifications par rapport à la version précédente : 

           interférence Biotine. 
 
 

Changes from the previous version:   
 Biotin interference. 
 

 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Biotin Interferenz. 

 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Interferenze della biotina. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Interferencia de biotina. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Βιολογική παρεμβολή. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Interferência de biotina. 
 
 
Ändringar från föregående utgåva:   
Biotininterferens. 
 
   
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Interferencja biotyna. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Biotin interferencia. 
 
 
Změny od p ředchozí verze:  

 Biotinové rušení. 
 
 

Endringer fra forrige versjon:  
Biotin interferens. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Interferencija biotina. 
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                                       CGA-RIACT 
         Cisbio Bioassays - Prosinec 2018 - Model 025 
1. NÁZEV A POUŽITÍ 
CGA-RIACT  je sada reagencií pro radioimunometrické stanovení lidského chromograninu A v séru nebo plazmě. 
Souprava je určena pro profesionální použití. 
 
2. ÚVOD 
CGA je acidní, hydrofilní protein s molekulovou hmotností 439 aa (49 kD), přítomný v chromafinních granulích 
neuroendokrinních buněk. Je členem graninové rodiny. 
CGA působí jako prohormon. Jeho proteolýza je klíčovým elementem v jeho fyziologii. Tato degradace uvolňuje biologicky 
aktivní peptidy (vasostatiny, chromatostatin, pankreastatin, parastatin …), které mají různé parakrinní a autokrinní funkce. 
Proteolýza je tkáňově specifická a fragmentace proteinů se liší v závislosti na jejím místě. K proteolýze dochází především 
v buňkách, uvnitř chromafinních granulí. V imunohistochemii může být přítomnost CGA v tumorózních buňkách vztažena 
k neurokrinnímu původu tumoru. 
Cirkulující CGA existuje u zdravých osob a získané hodnoty jsou nezávislé na věku a pohlaví. 
Poprvé se ukázal zájem o sérový CGA u feochromocytomu, pak se rozšířil na ostatní endokrinní nádory se zvláště 
signifikantně vysokými hodnotami u střevních nádorů a endokrinních tumorů pankreatu. Na rozdíl od ostatních biologických 
markerů, např. katecholaminů, nejsou hodnoty CGA nikdy ovlivněny stresem nebo podáváním léků, používaných při léčbě 
feochromocytomu. Současné studie ukázaly, že hodnoty cirkulujícího CGA jsou sdruženy s neurokrinní diferenciací a 
spojeny s masou tumoru, nicméně nemohou postihnout více specifické sekrece jako hodnoty NSE v případě 
malobuněčného plicního karcinomu. 
Někteří autoři také ukázali, že přítomnost CGA u karcinomu prostaty může být znamením nepříznivého vývoje onemocnění. 
Bylo demonstrováno, že tyto patologické hodnoty jsou sdruženy s kratší mírou přežívání nezávisle na pacientově stádiu 
nemoci. 

3. PRINCIP 
CGA-RIACT  je dvoupolohové imunoradiometrické stanovení na pevné fázi. Byly připraveny dvě monoklonální protilátky 
proti dvěma stéricky vzdáleným místům na molekule CGA. První z nich je potažena na pevné fázi (potažená zkumavka), 
ta druhá je značena jodem-125I a je použita jako tracer. 
CGA (molekuly nebo fragmenty), přítomné v kalibrátorech či vzorcích k testování jsou „sendvičovány“ mezi dvě protilátky. 
Po vytvoření sendviče fixovaná (potažená protilátka) / antigen / jodovaná protilátka je nenavázaný tracer jednoduše 
odstraněn promývacím krokem.  
Radioaktivita navázaná na zkumavku je přímoúměrná CGA, přítomnému ve vyšetřovaném vzorku. 

4. REAGENCIE 
Každá sada reagencií obsahuje dostatek reagencií pro 100 zkumavek. Datum exspirace je vyznačeno na zevní etiketě. 

REAGENCIE SYMBOLY MNOŽSTVÍ SKLADOVÁNÍ  
POTAŽENÉ ZKUMAVKY:  hotovy k použití. 
Anti-CGA monoklonální protilátka potažena na 
dně zkumavky. CT 2 balení 

po 50 ks 

2 - 8 °C do data exspirace. 
Nepoužité potažené zkumavky vyjmuté 
z jejich obalů musí být skladovány 
v plastikovém sáčku dodávaných jako  
součást soupravy. 

ANTI CGA 125I: hotov k použití. 
125I anti CGA monoklonální protilátka, pufr, 
hovězí sérum, azid sodný, červené barvivo, 
neimunizační myší imunoglobuliny, EDTA. 
≤ 407 kBq (≤ 11 µCi). 

TRACER 
1 

55 ml 
lahvička 

2 - 8 °C do data exspirace. 

KALIBRÁTORY:  lyofilizované.* 
Rekombinantní lidský CGA, lidské sérum, EDTA, 
konzervační přísady. 
50-125-300-600-1200 ng/ml 
Rozpustit smícháním s 0,5 ml destilované vody. 

CAL 
5 lahviček 

s asi 
0,5 ml 

2 - 8 °C do data exspirace. 
Po rozpuštění neuchovávat déle než  
1 hodinu při teplotě místnosti, ale skladovat 
zmrazené v alikvotech při -20 °C po dobu  
6 týdnů. 

KONTROLA:  lyofilizovaná.** 
Rekombinantní lidský CGA, lidské sérum, 
konzervační přísady. 
180 ng/ml 
Rozpustit smícháním s 0,5 ml destilované vody. 

CONTROL 
1 lahvička 

s asi 
0,5 ml 

2 - 8 °C do data exspirace. 
Po rozpuštění neuchovávat déle než  
1 hodinu při teplotě místnosti, ale skladovat 
zmrazené v alikvotech při -20 °C po dobu  
6 týdnů. 

PUFR: hotov k použití. 
Používá se jako diluční pufr, tedy diluent a 
kalibrátor 0. 
Pufr, hovězí sérum, azid sodný, EDTA. 

BUF 
1 

60 ml 
lahvička 

2 - 8 °C do data exspirace. 

PROMÝVACÍ REAGENCIE:  tablety. 
Rozpustit 1 tabletu v 100 ml destilované vody. 
Jemně promíchat. 

WASH 5 tablet 
2 - 8 °C do data exspirace. 
Po rozpuštění, skladovat v uzavřené  
nádobě po dobu maximálně 15 dnů. 

CES 



        
PLASTIKOVÝ SÁČEK  1  

*    Hodnoty ukazují pouze cílové hodnoty; skutečná hodnota je uvedena na etiketě každého kalibrátoru. 
**  Akceptovaný rozsah skutečných hodnot je uveden na etiketě lahvičky. 

5. OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 
5.1. Bezpečnostní opat ření 

Surové materiály lidského původu, obsažené v reagenciích soupravy, byly testovány doporučenými postupy a shledány 
negativní na anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV protilátky a HBs antigen. Přesto je nemožné přísně garantovat, že tyto 
produkty nemohou přenášet hepatitidu, virus HIV, nebo jinou virovou infekci. Je nutné vzít v úvahu, že s veškerými surovými 
materiály lidského původu, tyto vzorky nevyjímaje, je třeba zacházet jako s potenciálně infekčními. 
Nepipetujte ústy. 
Nekuřte, nejezte a nepijte v prostoru, v němž pracujete se vzorky nebo reagenciemi. 
Při práci s reagenciemi a se vzorky pacientů noste rukavice na jedno použití. Po práci si důkladně umyjte ruce. 
Vyhněte se potřísnění. Dekontaminujte vzorky a veškerý potencionálně kontaminovaný materiál, jako by obsahovaly 
infekční agens. Doporučená metoda je sterilizace v autoklávu po dobu minimálně 1 hodiny při 121,5 °C. 
Azid sodný může reagovat s olovem či mědí v potrubí za tvorby vysoce explozivních kovových azidů. Během likvidace 
odpadu propláchněte odtok důkladně vodou za účelem znemožnění tvorby těchto produktů. 

5.2. Pravidla ochrany p řed zářením 
Tento radioaktivní produkt může být získán, koupen, skladován a užíván pouze autorizovanými osobami a laboratořemi. 
Roztoky nesmí být v žádném případě podávány osobám či zvířatům. 
Nabytí, skladování, použití a / nebo doprava podléhá regulacím a specifickému povolení, vydanému oprávněnou autoritou, 
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Praha (SÚJB). Dodržení základních principů ochrany před zářením zajistí 
odpovídající bezpečnost. 
Souhrnný seznam těchto pravidel: 
Radioaktivní látky musí být skladovány v jejich originálních nádobách na vhodném místě. 
Záznam příjmu a uložení radioaktivních produktů musí být stále aktualizován. 
Práce s radioaktivním materiálem musí být prováděna v kontrolovaném pásmu s vhodným vybavením a omezeným 
přístupem (kontrolovaná zóna). 
Nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte kosmetické přípravky při práci v kontrolované zóně. 
Nepipetujte radioaktivní roztoky ústy. Vyhněte se přímému kontaktu se všemi radioaktivními látkami použitím ochranných 
oděvů a rukavic. Kontaminované laboratorní zařízení a sklo musí být dekontaminováno bezprostředně po kontaminaci, aby 
se zabránilo vzájemné kontaminaci různými izotopy. Každá kontaminace nebo ztráta radioaktivní látky musí být řešeny ve 
shodě s platnými předpisy. Všechen radioaktivní odpad musí být likvidován podle platných předpisů. 

5.3. Podmínky práce se soupravou 
Nepoužívejte komponenty soupravy po exspiraci. Nemíchejte reagencie různých šarží. Vyhněte se mikrobiální 
kontaminaci reagencií. Dodržujte podmínky inkubace a instrukce pro promývání. 

6. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU 
Měření je prováděno přímo ve vzorcích séra nebo plazmy. Pokud se test provádí do 4 hodin, musí být vzorky uchovávány 
při pokojové teplotě (18–25 °C). Pokud se test provádí do 48 hodin, musí být vzorky po odebrání uchovávány při teplotě 
2–8 °C. Pokud se test provádí za déle než 48 hodin, je třeba vzorky rozdělit na alikvótní části, které se budou uchovávat 
zmražené (-20 °C) po dobu až 10 měsíců. Jestliže jsou použity k měření vzorky plazmy, získané hodnoty budou 
systematicky vyšší. 
Ředění 
Budou-li očekávány zvýšené hodnoty CGA, je použit k ředění pufrovaný ředící roztok, který je součástí soupravy.  
Je doporučeno provádět jednotlivá ředění v jednoúčelových zkumavkách z plastické hmoty. 

7. POSTUP STANOVENÍ 
7.1. Potřebný materiál 

Přesné mikropipety nebo obdobné pipety se špičkami na jedno použití umožňující pipetovat 50 µl, 500 µl, 1000 µl a    2000 
µl. Jejich kalibrace musí být pravidelně kontrolována. Destilovaná voda. Umělohmotné zkumavky na jedno použití. Mixér 
typu Vortex. Horizontální kruhová třepačka (400 rpm). Gama-scintilační počítač kalibrovaný pro meření jodu-125I.  

7.2. Protokol 
Všechny reagencie musí být temperovány alespoň 30 minut před použitím soupravy. Pipetování reagencií do zkumavek 
se provádí při teplotě místnosti (18-25 °C).  
Měření vyžaduje následující skupiny zkumavek: 
Kalibrátor „0“ skupina pro stanovení nespecifické vazby. 
Skupiny kalibrátorů pro zhotovení kalibrační křivky. Skupina kontroly pro kontrolu kvality. Sx skupiny k testování vzorků 
séra nebo plazmy. 
Je doporučeno, aby měření probíhalo v duplikátech pro kalibrátory, kontroly a vzorky. 
Přísně sledovat pořadí, ve kterém jsou přidávány reagencie: 

Nadávkovat 500 µl pufru do každé zkumavky. Přidat 50 µl kalibrátoru, kontroly nebo vzorku, které mají být testovány 
do odpovídající zkumavky. 
Každou zkumavku jemně „vortexovat“. Inkubovat 18-20 hodin při teplotě místnosti (18-25 °C). 

Promýt potažené zkumavky: 



        
 Odsát obsah všech zkumavek co nejd ůkladn ěji. P řidat 1,0 ml promývacího roztoku do každé zkumavky.  

 Odsát obsah všech zkumavek. Proces opakovat ještě jednou. Odsát obsah všech zkumavek co nejdůkladněji. 
 Po promývání nesmí být přítomen v potažených zkumavkách žádný zbytkový objem tekutiny. 
K získání spolehlivých a reprodukovatelných výsledků musí být provedeny správně různé promývací kroky: přídavek 
promývacího roztoku musí být proveden účinnou rychlostí, aby došlo k turbulenci ve zkumavkách. 
 Přidat 500 µl 125I anti CGA monoklonální protilátky do každé zkumavky včetně do tří zkumavek pro měření celkové 

aktivity. 
 Inkubovat 2 hodiny ± 5 minut při teplotě místnosti (18-25 °C) za agitace (400 rpm). Promýt potažené zkumavky jak 

je popsáno výše. 
 Měřit zbytkovou radioaktivitu navázanou na zkumavky pomocí gama-scintilačního počítače. 

8. KONTROLA KVALITY 
Správná laboratorní praxe vyžaduje zařazení kontrolních vzorků do každé série stanovení pro kontrolu kvality získaných 
výsledků. Všechny vzorky musí být zpracovány identicky jako kontrola. Je doporučeno analyzovat výsledky pomocí vhodné 
statistické metody.  

9. VÝSLEDKY  
Pro každou skupinu zkumavek vypočítejte průměrnou radioaktivitu po odečtení pozadí. 
Sestrojte kalibrační křivku / závislost vynesením průměrných počtů impulsů (cpm) kalibrátorů proti jejich koncentracím. 
Může být provedena interpolace. Odečíst hodnoty koncentrace vzorků přímo z kalibrační křivky, jestliže je to nutné 
odečtené hodnoty upravit podle ředícího faktoru. 
 
Typická kalibra ční k řivka  (pouze příklad) : data nelze použít pro vlastní experimenty ve vaší laboratoři.  
Grafické znázornění uvedeno v originální metodice. 
 
 

Zkumavka Průměr 
(cpm) 

Koncentrace 
(ng/ml) 

Kalibrátor 0 55 0 
Kalibrátor 1 2954 55 
Kalibrátor 2 7110 145 
Kalibrátor 3 14878 350 
Kalibrátor 4 29522 700 
Kalibrátor 5 60248 1370 
Kontrola 7288 165 

 

 

10. OMEZENÍ POUŽITÍ 
Vzorky, které vykazují zákal, hemolýzu, hyperlipémii nebo obsahují fibrin mohou dát nesprávné výsledky.  
Neinterpolujte hodnoty koncentrace vzorků za hodnotu nejvyššího standardu. Takové vzorky zřeďte a opakujte měření. 

Imunoanalýza je ošetřena proti potencionální interferenci s lidskými antimyšími protilátkami (HAMA) přídavkem protektoru 
v traceru (nespecifické myší imunoglobuliny). 
Nicméně, možnost „falešně pozitivních“ nebo „falešně negativních“ výsledků, díky přítomnosti a  interferenci heterofilních 
protilátek, antiavidinových protilátek, revmatoidního faktoru a dalších substancí ve vzorcích pacientů, nemůže být zcela 
vyloučena. 

11. OČEKÁVANÉ HODNOTY 
Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní rozsah normálních hodnot podle typu vyšetřovaných vzorků. CGA je kalcium 
vázající protein a jeho měření je ovlivněno koncentrací Ca2+. Normální hodnoty jsou rozdílné v případě testování séra nebo 
EDTA-plazmy. Dále uvedená data poskytují příklad hodnot v séru u 162 předpokládaných zdravých osob. 95 % této 
populace výsledků je mezi 19,4 - 98,1 ng/ml s medianem 41,6 ng/ml. 
Pro testování plazmy je také doporučeno určit vlastní rozsah normálních hodnot. 

12. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI STANOVENÍ 
12.1. Nepřesnost  

Byla stanovená za použití tří vzorků s rozdílnou koncentrací analytů. Tyto vzorky byly testovány buď 15krát v téže sérii, 
nebo v dubletách ve 20ti různých sériích. 
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Variace intra -assay  
Vzorek  A B C 
Průměrná hodnota ng/mL  29.9 144.0 996.0 
Standardní odchylka  2.0 6.0 22.0 
CV % 6.0 3.8 2.2 

 
 
 

Variace int er-assay  
Vzorek  A B C 
Průměrná hodnota ng/mL  29.8 159.3 998.0 
Standardní odchylka  2.5 9.1 52.6 
CV % 8.5 5.7 5.3 

 
 

12.2. Analytická výt ěžnost m ěření (recovery) 
Známá množství lidského CGA byla přidána k lidskému séru. Recovery se pohybovalo mezi 90 - 110 %. 

12.3. Dilu ční test 
Byly ředěny vzorky s vysokými hodnotami s recovery mezi 90 - 110 %. 

 
12.4. Specifita 

Dvě monoklonální protilátky použité v tomto testu umožňují měřit celkový a fragmentovaný cirkulující CGA.  

12.5. Detekční limit 
Detekční limit je definován jako nejmenší detekovatelná koncentrace rozdílná od nuly s pravděpodobností 95 %. Byl určen 
jako 1,5 ng/ml. 

12.6. Interference 
 

• Biotinová interference byla měřena v koncentraci 15 ng/mL. 
• Nebyly pozorovány žádné interference s bilirubinem, hemoglobinem a triglyceridy naměřené v koncentracích do 

250 mg/L, 10 g/L a 20 g/L (hodnoty postupně s vyjmenovanými látkami). 
Imunoanalýza je chráněna proti interferenci s lidskými antimyšími protilátkami HAMA přídavkem protektoru v traceru 
(nespecifické myší imunoglobuliny). Nicméně, výrobce nemůže garantovat kompletní ochranu. 
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