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Trousse pour le dosage 
Immunoradiométrique du CA 15-3 dans le 

sérum ou le plasma 

Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the immunoradiometric assay of the 
CA 15-3 antigen in human serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur 
quantitativen Bestimmung von CA 15-3 im 

Serum und Plasma 

Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des kits : 

ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 Röhrchen 
Traceur ≤ 555 kBq  1 x 30 mL Tracer ≤ 555 kBq  1 x 30 mL Tracer ≤ 555 kBq  1 x 30 mL 
Calibrateur 0 1 x 2 mL Calibrator 0 1 x 2 mL Kalibrator 0 1 x 2 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 2 mL Calibrators 1 - 5 5 x 2 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 2 mL 
Contrôle 1 x 0,2 mL Control  1 x 0.2 mL Kontrolle 1 x 0,2 mL 
Diluant 1 x 100 mL Diluent 1 x 100 mL Diluent 1 x 100 mL 
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 immunoradiometrico del 
CA 15-3 nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica del CA 15-3 

en suero o plasma 

Para uso de diagnóstico In Vitro  

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ραδιο-
ανοσολογικό προσδιορισμό του αντιγόνου 

CA 15-3 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα. 

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

ELSA 4 x 24 provette ELSA 4 x 24 tubos ELSA 4 x 24 σωλήνων 
Tracciante ≤ 555 kBq  1 x 30 mL Trazador ≤ 555 kBq  1 x 30 mL Ιχνηθέτης ≤ 555 kBq  1 x 30 mL 
Calibratore 0 1 x 2 mL Calibrador 0 1 x 2 mL Πρότυπο 0 1 x 2 mL 
CAlibratori 1 - 5 5 x 2 mL Calibradores 1 – 5 5 x 2 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 2 mL 
Controllo 1 x 0,2 mL Control 1 x 0,2 mL Ορός μάρτυς 1 x 0,2 mL 
Diluente 1 x 100 mL Diluyente 1 x 100 mL Διαλύτης 1 x 100 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  

Significadodo
s simbolos 

Wyjaśnienie 
symboli Jelmagyarázat  Обяснение на 

символите 
Объяснени
е символов 

Objašnjenje 
simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes 
European conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

Conformidad 
com as 
normas 

europeias 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Европейската 
съответствиет

о 

Европейское 
соответствие 

Evropska 
usaglašenost 

 
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 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethat

ár 

Ограничаване 
на 

температурата 
на съхранение 

Ограничение 
температуры 
хранения 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

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

Κωδικός 
παρτίδας 

Lote Numer partii Gyártási szám номер номер партии Šifra serije 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro 

Consumir antes 
de Ημερομ. λήξης Utilizado por Zużyć do  

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

Използвайте 
от 

дата 
истечения 
срока 

действия 

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 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайт
е се с 

инструкциите 
за употреба 

Учитывать 
Руководство 

по 
эксплуатации 

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 

Dispositivo de 
diagnostico In 

Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

In Vitro 
диагностическ
ое устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 
Fabricado por Wyprodukowane 

przez Gyártja: Произведено 
от 

Изготовитель Proizveo 

 
Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo 

Número de 
catálogo 

Αριθμός 
καταλόγου 

Número do 
catalogo Wzorzec Referenciakész

ítmény 
Каталожен 
номер 

номер по 
каталогу Kataloški broj 

 
Nombre de tests Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Número de 

determinações 
Liczba probówek 

A kémcsövek 
száma 

Брой 
определяния 

Количество 
определений 

Broj 
određivanja 

 
Traceur 

radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Marcador 
radioativo 

Znacznik 
radioaktywny 

Nyomjelző 
izotóp 

Покритите 
тръби 

пробирки с 
покрытием 

Radioaktivni 
indikator 

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

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

 Diluant Diluent 
Verdünnungs-

mittel Diluente Diluyente Αραιωτικό Diluente Rozcieńczalnik Hígítószer разредител разбавитель Razblaživač 

 
 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL POR HUN POL BUL RUS SRB 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe. 
 
 

 
Changes from the previous version:   
 Modification Serbian language code. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica codice lingua serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código de idioma serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση κώδικα σερβικής γλώσσας. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Modificação do código de idioma sérvio. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Modyfikacja kodu języka serbskiego. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Szerb nyelvkód módosítása. 
 
 
Промени от предишната версия:  
Промяна на кода на сръбския език. 
 
   
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Модификация Сербский язык. 
 
 

        Promene od prethodne verzije:   
Izmjena kod srpske jezika. 
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1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Η ELSA-CA 15-3, είναι μία δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του CA 15-3 στον ορό ή στο πλάσμα.  
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Το καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 είναι ένα αντιγόνο που σχετίζεται με τα νεοπλάσματα  του μαστού στον άνθρωπο, το οποίο  
αναγνωρίζεται και προσδιορίζεται με τη βοήθεια δυο μονοκλωνικών αντισωμάτων. Το πρώτο αντίσωμα 115D8* προκύπτει από 
ανοσοποίηση με μεμβρανικά αντιγόνα των λιπιδικών σταγονιδίων του ανθρωπίνου γάλακτος και το δεύτερο αντιγόνο DF3* 
προκύπτει από ανοσοποίηση με ένα κλάσμα πλούσιο σε μεμβρανικά αντιγόνα ενός καρκίνου του μαστού. Το αντιγόνο CA 15-3 που 
αναγνωρίζεται και από τα δυο μονοκλωνικά αντισώματα είναι μια γλυκοπρωτείνη μεγάλου μοριακού βάρους και βρίσκεται σε υψηλά 
επίπεδα στον ορό του αίματος ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού. 
Τα αυξημένα προεγχειρητικά επίπεδα του CA 15-3 συνδέονται με κακή πρόγνωση και σχετίζονται με το μέγεθος του όγκου. Σε 
περίοδο ύφεσης, επανειλημμένοι προσδιορισμοί του CA 15-3 επιτρέπουν μια πρώιμη διάγνωση υποτροπής ή μετάστασης. Όταν 
γίνεται η διάγνωση μετάστασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, οι μεταβολές των επιπέδων του CA 15-3 σχετίζονται με την 
αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής. 
Ο προσδιορισμός του CA 15-3 ενδείκνυται λοιπόν σε όλα τα στάδια της εξέλιξης του καρκίνου του μαστού, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να θεωρείται ως διαγνωστική δοκιμασία. 
Η ευαισθησία κατά τη στιγμή της διάγνωσης του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, προσεγγίζει το 80 %. 
 
 
3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Η δοκιμασία ELSA-CA 15-3 βασίζεται στην αρχή της τεχνικής "σάντουιτς" σε στερεά φάση. Προετοιμάστηκαν δυο μονοκλωνικά 
αντισώματα εναντίον δυο απομακρυσμένων αντιγονικών θέσεων στο μόριο του CA 15-3. Το πρώτο απορροφάται από τη στερεά 
φάση ELSA και το δεύτερο, που σημαίνεται με ιώδιο 125, χρησιμεύει ως ιχνηθέτης. 
Τα μόρια του CA 15-3 που βρίσκονται στα πρότυπα διαλύματα ή στα προς εξέταση δείγματα παγιδεύονται σε "σάντουιτς" μεταξύ των 
δυο αντισωμάτων. Η περίσσεια του ιχνηθέτη απομακρύνεται εύκολα με ένα στάδιο έκπλυσης και έτσι στην ELSA παραμένει μόνο το 
σύμπλοκο [επικαλυμμένο αντίσωμα /αντιγόνο/σεσημασμένο αντίσωμα ]. 
Η ακτινοβολία που έχει δεσμευτεί στην ELSA είναι λοιπόν ανάλογη με την ποσότητα του CA 15-3 που υπήρχε αρχικά στη δοκιμασία. 
 
 
4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Κάθε κιτ περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 96 σωλήνες. Στην εξωτερική επισήμανση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ELSA: έτοιμοι για χρήση. 
Μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CA 15-3 προσκολλημένο στην 
ELSA, ακινητοποιημένο στον πυθμένα του σωλήνα.  

 

 
4 πακέτα των 
24 σωλήνων 

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

ANTI-CA 15-3 125I: έτοιμο για χρήση. 
Μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CA 15-3 125I, ρυθμιστικό 
διάλυμα, ορός μοσχαριού, αζίδιο του νατρίου, ανοσοσφαιρίνες 
μη ανοσοποιημένων ποντικιών, κόκκινη χρωστική. ≤ 555 kBq 
(≤ 15 µCi). 

 

 1 φιαλίδιο  
των  

30 mL 
2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: λυοφιλιωμένα*, προαραιωμένα. 
Ανθρώπινο αντιγόνο CA 15-3, ρυθμιστικό διάλυμα, ορός 
αλόγου, βόειος αλβουμίνη, αζίδιο του νατρίου. 0 - 15 - 40 - 80 
- 140 - 240 U/mL. Να γίνει ανασύσταση με 2,0 mL 
αποσταγμένου νερού. 

 

 
6 φιαλίδια  

qsp 
2 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση, διατηρούνται για 1 μήνα 
στους 2-8°C ή για 2 μήνες κατεψυγμένα στους 
-20°C. 

ΜΑΡΤΥΡΑΣ: λυοφιλιωμένος**. 
Ανθρώπινο αντιγόνο CA 15-3, ρυθμιστικό διάλυμα, ορός 
αλόγου, αζίδιο του νατρίου. 
Αναμενόμενη τιμή: 30 U/mL. Να γίνει ανασύσταση με 0,2 mL 
αποσταγμένου νερού. 

 

 1 φιαλίδιο 
qsp 

0,2 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση, διατηρούνται για 1 μήνα 
στους 2-8°C ή για 2 μήνες κατεψυγμένα στους 
-20°C. 

ΔΙΑΛΥΤΗΣ: έτοιμος για χρήση. 
Ρυθμιστικό διάλυμα, βόειος αλβουμίνη, αζίδιο του νατρίου. 
 

 

 

1 φιαλίδιο  
των 

100 mL 
2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ  1  
 
(*) Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές: οι πραγματικές τιμές αναφέρονται στην ετικέτα των φιαλιδίων και 

εκφράζονται σε μονάδες/mL (αυθαίρετο σύστημα που ορίζεται με βάση ένα παρασκεύασμα αναφοράς). 
(**)  Οι αποδεκτές πραγματικές τιμές απόκλισης αναγράφονται στην ετικέτα του φιαλιδίου. 
 
* αντισώματα Fujirebio Diagnostics Inc. 
 
 
 
5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 



ELSA-CA15-3 
Cisbio Bioassays - Ιούλιος 2018 - Μοντέλο 032 

 

5 

ELL 

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 απομακρύνονται τα δείγματα και να απολυμαίνεται όλο το υλικό που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί όπως εάν 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 και 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 καθιερωμένες διαδικασίες. 
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 ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται άμεσα σε ορό ή πλάσμα. Εάν ο προσδιορισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο 
24ωρο μετά τη λήψη, τα δείγματα πρέπει να διατηρηθούν σε θερμοκρασία 2-8°C. Στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει να χωριστούν σε 
τμήματα που θα διατηρηθούν κατεψυγμένα (-20°C). 
Αραιώσεις 
Σε περίπτωση υποψίας αυξημένων επιπέδων CA 15-3, η αραίωση γίνεται με τον διαλύτη που παρέχεται στο κιτ με βάση την 
προηγούμενη αραίωση. 
Για τις αραιώσεις συνιστάται να χρησιμοποιούνται πλαστικοί σωλήνες μίας χρήσης. 
 
 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
7.1. Απαιτούμενα υλικά 

Μικροπιπέτες ακριβείας ή παρόμοιο υλικό με άκρα μίας χρήσης κατάλληλες για διανομή 20 µL, 300 µL και 1000 µL, 2000 µL. Η 
βαθμονόμησή τους πρέπει να επαληθεύεται τακτικά. Αποσταγμένο νερό. Πλαστικοί σωλήνες μίας χρήσης. Αναδευτήρας τύπου 
Vortex. Περιστροφικός αναδευτήρας οριζόντιας κίνησης. 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 διανομή των αντιδραστηρίων στους σωλήνες ELSA πραγματοποιείται ομοίως σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C). 
Απαιτείται προσοχή κατά τη διαδικασία του ανοίγματος του φιαλιδίου ‘’Μάρτυρα’’ και κατά την ανασύσταση του λυοφιλιωμένου. 
Για τη δοκιμασία απαιτούνται οι ακόλουθες ομάδες σωλήνων: 
Ομάδα πρότυπου διαλύματος "0" για τον προσδιορισμό του μη ειδικού δεσμού. 
Ομάδες προτύπων διαλυμάτων για τη δημιουργία της πρότυπης καμπύλης . 
Ομάδα μαρτύρων για έλεγχο. 
Ομάδες Sx για τα εξεταζόμενα δείγματα. 
Συνιστάται η εκτέλεση της δοκιμασίας εις διπλούν για τους βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και τα δείγματα. 
Σειρά με την οποία πρέπει να προστεθούν τα αντιδραστήρια: 
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Προαραίωση των δειγμάτων και του μάρτυρα (1/51). Στους πλαστικούς σωλήνες διανέμονται 20 µL από κάθε δείγμα ή μάρτυρα. 
Προστίθενται 1000 µL διαλύτη και αναμειγνύονται. 
Υπενθύμιση: μόλις ανασυσταθούν τα πρότυπα διαλύματα, είναι έτοιμα για χρήση. Μην τα προαραιώσετε. 
Διανέμονται 300 µL προτύπων διαλυμάτων και μάρτυρα ή προαραιωμένων δειγμάτων στους αντίστοιχους σωλήνες ELSA.  
Γίνεται ήπια ανάδευση σε κάθε σωλήνα με αναδευτήρα τύπου Vortex. 
Επωάζονται για 1 ώρα (± 5 λεπτά ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) με σύγχρονη ανάδευση (400 rpm). 
Γίνεται έκπλυση των σωλήνων ELSA με τον ακόλουθο τρόπο: 
Αναρροφάται όσο το δυνατόν πληρέστερα το περιεχόμενο των σωλήνων ELSA. Προστίθενται 3 mL αποσταγμένου νερού σε κάθε 
σωλήνα και αδειάζονται πάλι. 
Επαναλαμβάνεται η διαδικασία αυτή άλλες δύο φορές. 
Για να επιτευχθούν αξιόπιστα και αναπαραγόμενα αποτελέσματα απαιτείται η επιμελής εκτέλεση των διαφόρων σταδίων έκπλυσης: 
πρέπει η απομάκρυνση των διαφόρων διαλυμάτων επώασης και έκπλυσης να είναι πλήρης. Εάν πραγματοποιούνται με το χέρι, η 
άκρη της συσκευής αναρρόφησης πρέπει να βρίσκεται στον πυθμένα του σωλήνα ELSA. 
Προστίθενται 300 µL μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CA 15-3 125I σε όλους τους σωλήνες.  
Γίνεται ήπια ανάδευση (Vortex). 
Επωάζονται για 1 ώρα (± 5 λεπτά ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) με σύγχρονη ανάδευση (400 rpm). 
Γίνεται έκπλυση των σωλήνων ELSA σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφηκε προηγουμένως. 
Η μέτρηση της ακτινοβολίας που έχει δεσμευτεί στην ELSA γίνεται με τη βοήθεια ενός σπινθηρογράφου γάμα. 
 
 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Σύμφωνα με τη σωστή εργαστηριακή τεχνική απαιτείται να γίνεται χρήση δειγμάτων μαρτύρων 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, μετά την αφαίρεση του υποβάθρου. 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 
U/mL 

 
 
Πρότυπο διάλυμα 0 

 
 

478 

  
 
        0 

Πρότυπο διάλυμα 1 5909  15 
Πρότυπο διάλυμα 2 13636  40 
Πρότυπο διάλυμα 3 22954  80 
Πρότυπο διάλυμα 4 34091  140 
Πρότυπο διάλυμα 5  48182  240 
Μάρτυρας 10909 30 
Δείγμα 1 
Δείγμα 2 

5951 
26930 

15 
100 

 
 
10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Δείγματα που είναι θολά ή παρουσιάζουν αιμόλυση, υπερλιπιδαιμία ή που περιέχουν ινική πιθανόν 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 
 
 

CA 15-3       U/mL
250 200150100500

cp
m

 

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000
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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 186 γυναίκες που δεν έπασχαν από καμία καλοήθη ή κακοήθη νόσο έδειξε πως το 98,6% των τιμών ήταν κάτω των 30 U/mL. 
 
 
12. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
 
12.1. Σφάλμα 
Εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας 2 δείγματα διαφορετικών συγκεντρώσεων τα οποία προσδιορίστηκαν είτε 30 φορές στην ίδια σειρά, 
είτε δύο φορές σε 10 διαφορετικές σειρές.  
 

Δείγμα Μέσος όρος ( 
u/mL) 

Ενδο-δοκιμασία 
C.V.% 

Δια-δοκιμασία 
C.V.% 

1  41,4 5,2 4,8 
2  105 5,4 6,0 

 
12.2. Δοκιμασία ανάκτησης 
Γνωστές ποσότητες CA 15-3 προστέθηκαν σε ανθρώπινους ορούς. Τα ποσοστά ανάκτησης CA 15-3 στα δείγματα κυμαίνονται 
μεταξύ 95 και 105 %. 
 
12.3. Δοκιμασία αραίωσης 
Πραγματοποιήθηκε αραίωση σε 10 δείγματα υψηλής συγκέντρωσης. Ελήφθησαν ποσοστά ανάκτησης που κυμαίνονται μεταξύ 95 και 
115 %. 
 
12.4. Εξειδίκευση 
Τα αντισώματα που χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό αυτό προσφέρουν μία απόλυτα εξειδικευμένη μέτρηση του CA 15-3. 
 
12.5. Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης ορίζεται η μικρότερη διάφορη του 0 ανιχνεύσιμη συγκέντρωση με διάστημα αξιοπιστίας 95 %. Εκτιμήθηκε σε 0,2 
U/mL. 

 
12.6. Περιοχή μέτρησης 
0,2 – 240 U/mL. 
 
12.7. Παρεμπόδιση 
Η παρουσία χολερυθρίνης σε συγκεντρώσεις μέχρι 250 mg/mL 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. 
 
 

ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

 
• Ο μάρτυρας και τα δείγματα πρέπει να είναι προαραιωμένα. 

 

Σωλήνες 

 
Πρότυπα  
διαλύματα 
Μάρτυρας* 
Δείγματα* 

µL 

Ανάμειξη 
Επώαση για 1 
ώρα σε 18-25° 
C με σύγχρονη 
ανάδευση.  

 
Έκπλυση 3 
φορές  

125I 
Αντι-CA 

15-3 
µL 

Ανάμειξη 
Επώαση για 1 
ώρα σε 18-25° C 
με σύγχρονη 
ανάδευση. 

 
Έκπλυση 3 
φορές 

Μέτρηση  
 
Πρότυπα διαλύματα 
 

300 

 
 

300 

 
Μάρτυρας ή  
δείγματα  

 
 

300 
 
 

300 
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