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CA 15-3

ELSA-CA15-3

Trousse pour le dosage
Immunoradiométrique du CA 15-3 dans le
sérum ou le plasma
Pour diagnostic In Vitro
La trousse contient :
ELSA
Traceur ≤ 555 kBq
Calibrateur 0
Calibrateurs 1 - 5
Contrôle
Diluant
Sachet plastique
Notice d’utilisation

For In Vitro diagnostic use
Kit content :

4 x 24 tubes
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Attention: Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium

Kit per il dosaggio immunoradiometrico del
CA 15-3 nel siero o nel plasma
Per uso diagnostico In Vitro
Contenuto del kit :
ELSA
Tracciante ≤ 555 kBq
Calibratore 0
CAlibratori 1 - 5
Controllo
Diluente
Sacchetto di plastica
Istruzioni per l’uso

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

ELSA
Tracer ≤ 555 kBq
Calibrator 0
Calibrators 1 - 5
Control
Diluent
Plastic bag
Instruction for use

Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio azide

Zur In Vitro Diagnostik
Inhalt des kits :

4 x 24 tubes
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0.2 mL
1 x 100 mL
1
1

Warning: Some reagents contain sodium azide

ELSA
Tracer ≤ 555 kBq
Kalibrator 0
Kalibratoren 1 – 5
Kontrolle
Diluent
Plastikbeutel
Gebrauchsinformation

4 x 24 Röhrchen
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid

Equipo para la determinación
inmunorradiométrica del CA 15-3
en suero o plasma

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του αντιγόνου
CA 15-3 σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα.

Para uso de diagnóstico In Vitro

Για διαγνωστική χρήση in vitro
Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας

Contenido del equipo :
4 x 24 provette
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Immunoradiometrischer Test zur
quantitativen Bestimmung von CA 15-3 im
Serum und Plasma

ELSA
Trazador ≤ 555 kBq
Calibrador 0
Calibradores 1 – 5
Control
Diluyente
Bolsa de plástico
Instrucciones de uso

4 x 24 tubos
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Precauciones: Algunos reactivos contienen azida sódica

ELSA
Ιχνηθέτης ≤ 555 kBq
Πρότυπο 0
Πρότυπα 1 – 5
Ορός μάρτυς
Διαλύτης
Πλαστική θήκη
Οδηγίες χρήσεως

4 x 24 σωλήνων
1 x 30 mL
1 x 2 mL
5 x 2 mL
1 x 0,2 mL
1 x 100 mL
1
1

Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο νατρίου
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1. NAZWA I ZASTOSOWANIE
ELSA-CA15-3 jest zestawem immunoradiometrycznym do ilościowego oznaczania antygenu CA 15-3 w ludzkiej surowicy lub
osoczu.
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego.
2. WSTĘP
CA 15-3 jest antygen związanym z nowotworem piersi, rozpoznawanym i oznaczanym przez dwa monoklonalne przeciwciała. Jedno
przeciwciało 115D8 otrzymano jako skierowane przeciwko membranom cząsteczek tłuszczu mLeka , drugie DF3 jako skierowane
przeciwko frakcji membranowej ludzkiego raka piersi. Antygen 15-3 jest rozpoznawany przez oba monoklonalne przeciwciała. Jest
glikoproteiną o dużym ciężarze cząsteczkowym znalezioną w dużym stężeniu w surowicy chorych na raka piersi.
Wysokie przedoperacyjne poziomy CA 15-3 świadczą o złym prognozowaniu, i zależą od objętości nowotworu. W okresie remisji ,
regularne oznaczanie poziomu CA 15-3 umożliwia wczesną diagnozę powstania przerzutów. Oznaczanie poziomu CA 15-3 przez cały
okres terapii może być wskaźnikiem skuteczności terapii.
Oznaczenie CA 15-3 jest wskazane we wszystkich stadiach raka piersi, nie może jednak w żadnym wypadku być wykorzystywane do
skriningu nowotworu.
Czułość w momencie diagnostyki raka przerzutowego jest bliska 80 %.
3. ZASADA DZIAŁANIA TESTU
ELSA-CA15-3 jest oznaczeniem immunoradiometrycznym typu «sandwich» z wykorzystaniem fazy stałej.
W reakcji biorą udział dwa monoklonalne przeciwciała skierowane przeciwko różnym, odległym przestrzennie epitopom cząsteczki
CA 15-3. Jedno przeciwciało jest związane z fazą stałą ELSA, natomiast drugie przeciwciało wyznakowane 125I jest używane jako
znacznik. Cząsteczki CA 15-3 znajdujące się w standardach i badanych próbkach zostają rozpoznane przez te przeciwciała i tworzy
się kompleks typu « sandwich » z cząsteczką
CA 15-3 pośrodku . Niezwiązany z kompleksem znacznik radioaktywny jest usuwany z probówek przez dokładne przepłukanie.
Związana z fazą stałą
( ELSA ) aktywność jest wprost proporcjonalna do stężenia oznaczanego CA 15-3 w próbce.

4. ODCZYNNIKI
Każdy zestaw zawiera odczynniki wystarczające na wykonanie oznaczeń 96 probówkach. Daty ważności odczynników są podane na
etykietach.
ODCZYNNIKI

SYMBOLI

PRÓBÓWKI ELSA: gotowe do użycia .
ELSA opłaszczona monoklonalnym przeciwciałem anty
CA15-3, umocowana na dnie probówki.

ILOŚĆ
4
opakowania
po 24
probówki

PRZECHOWYWANIE
0C

2–8
do upływu terminu ważności.
Po rozpakowaniu w torebkach dołączonych
do zestawu

125I

Anty- CA 15-3: gotowe do użycia.
Monoklonalne przeciwciało 125I Anty- CA 15-3, bufor,
surowica cielęca, azydek sodu, nieimmunizowane
mysie immunoglobuliny, 555 kBq ( ≤ 15,0 μCi ).
KALIBRATORY: liofilizaty *.
Ludzki antygen CA 15-3, bufor, surowica końska,
albumina wolowa, azydek sodu. 0 – 15 – 40 – 80 – 140
– 240 U/mL *. Dodać po 2,0 mL wody destylowanej .
KONTROLA: liofilizat**.
Ludzki antygen CA 15-3, bufor, surowica końska,
azydek sodu.
Spodziewane stężenie 30 U/mL. Dodać 0,2 mL wody
destylowanej .
ROZCIEŃCZALNIK: gotowy do użycia .

1 fiolka
30mL

2 – 8 0C do upływu terminu ważności.

6 fiolek
2 mL

2 – 8 0C do upływu terminu ważności.
Po rozpuszczeniu : 1 miesiąc w temp. 2 –8
0
C
2 miesiące zamrożone w –200C.

1 fiolka
0,2mL

2 – 8 0C do upływu terminu ważności.
Po rozpuszczeniu : 1 miesiąc w temp. 2 –8
0C
2 miesiące zamrożone w –200C

1fiolka
100 mL

PLASTIKOWA TOREBKA
* Podane wartości są przykładowe - prawdziwe wartości stężeń są podane na etykiecie.
** Akceptowany zakres stężenia podany na etykiecie.
* Fujirebio Diagnostics Inc. Antibodies

5. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
5. 1 Przepisy bezpieczeństwa

4
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Odczynniki zestawu zawierające składniki pochodzenia ludzkiego zostały przetestowane licencjonowanymi zestawami i wykluczono
obecność przeciwciał anty-HIV 1, anty-HIV 2, anty- HCV i antygenu HBs. Mimo to nie ma jednak pełnej gwarancji, że takie składniki
nie mogą przenosić żółtaczki, wirusów HIV czy innych infekcji wirusowych – dlatego też te odczynniki, jak i próbki pacjentów trzeba
traktować jako potencjalne źródło zakażenia .
Nie należy pipetować ustami.
Nie należy palić, jeść i pić w pomieszczeniu, w którym przechowuje się odczynniki i wykonuje oznaczenia.
Oznaczenia powinno się wykonywać w rękawiczkach i po pracy należy umyć ręce.
Należy unikać rozlewania i rozpryskiwania odczynników.
Zanieczyszczone odczynnikami materiały ( nawet potencjalnie ) należy odkazić lub wyrzucić.
Zaleca się ich autoklawowanie przez minimum 1 godzinę w temperaturze 121,50C.
Azydek sodu może reagować z ołowianymi lub miedzianymi rurami , w wyniku czego mogą odkładać się na nich wybuchowe azydki
metali. Aby temu zapobiec należy po wylaniu odpadów dobrze przepłukać rury kanalizacyjne.
5. 2. Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem
Produkty radioaktywne mogą być nabywane, otrzymywane, przechowywane i używane jedynie przez osoby do tego upoważnione i w
laboratoriach posiadających odpowiednią autoryzację. Roztwory w żadnym przypadku nie mogą być podawane ludziom ani
zwierzętom.
Zasady stosowania produktów radioaktywnych regulują przepisy danego kraju.
Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony radiologicznej zapewnia bezpieczeństwo .
Poniżej podano te zasady:
Produkty radioaktywne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednim pomieszczeniu.
Trzeba prowadzić na bieżąco rejestr produktów radioaktywnych.
Praca z materiałami radioaktywnymi powinna mieć miejsce w wyznaczonych do tego oznakowanych pomieszczeniach ( strefa
kontrolowana ).
Nie wolno jeść, pić, palić, i nakładać kosmetyków w kontrolowanej strefie .
Nie pipetować ustami radioaktywnych roztworów.
Unikać bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi radioaktywnymi produktami- należy stosować ochronne ubrania i rękawiczki.
Skażony sprzęt laboratoryjny i szkło muszą być natychmiast usunięte, by zapobiec krzyżowym skażeniom .
Stosować odpowiednie procedury obowiązujące przy skażeniu czy stwierdzonej stracie substancji radioaktywnej.
Wszystkie odpady radioaktywne muszą być unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi przepisami .
5. 3. Zalecenia przy wykonywaniu testu
Nie należy wykonywać testu po upływie daty ważności odczynników.
Nie wolno mieszać odczynników pochodzących z różnych partii .
Zapobiegać zanieczyszczeniom odczynników i wody przez drobnoustroje.
Dokładnie przestrzegać warunków inkubacji i płukania podanych w instrukcji.

6. PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK
Oznaczenie przeprowadza się bezpośrednio w surowicy lub osoczu. Jeżeli test będzie wykonany w ciągu 24 godzin, próbki należy
przechowywać w lodówce w temp. 2-80C. Dłuższe przechowywanie wymaga zamrożenia próbek w porcjach w -200C.
Rozcieńczanie
Jeżeli spodziewany jest wysoki poziom CA 15-3, próbki należy rozcieńczyć standardem 0 załączonym w zestawie. Rozcieńczenia
powinno się przeprowadzać w odpowiednich plastikowych probówkach.

7. PROCEDURA OZNACZANIA
7. 1. Wymagane materiały
Precyzyjne mikropipety ( dozownik ) z wymiennymi końcówkami do odmierzania 20 µL, 300 µL, 1000 µL i 2000 µL. Kalibracja
mikropipet powinna być przeprowadzana regularnie. Woda destylowana. Mieszalnik typu Vortex. Plastikowe probówki. Wytrząsarka
horyzontalna. Licznik promieniowania gamma wykalibrowany do pomiaru 125I .
7. 2. Protokół wykonania
Kalibratory, kontrole i probówki należy przenieść do temperatury pokojowej ( 18 – 250C ) na minimum 30 minut przed rozpoczęciem
oznaczeń. Odczynniki dozuje się w temperaturze pokojowej.
Przygotować surowicę kontrolną, dodając dokładnie odpowiednią ilość wody.
Probówki należy ustawić w następujących grupach:
Grupa kalibratoru 0 do określenia wiązania niespecyficznego
Grupa kalibratorów do obliczenia krzywej kalibratorowej
Grupa porównawcza surowic kontrolnych
Grupa Sx badanych próbek
W przypadku kalibratorów, kontroli i próbek zaleca się wykonanie oznaczenia w dwóch powtórzeniach.
Rozcieńczyć próbki i surowice kontrolne w stosunku 1 : 51. Rozdozować po 20 µL każdej próbki lub kontroli do plastikowych
probówek. Dodać po 1000 µL rozcieńczalnika do każdej probówki i dokładnie zamieszać.
UWAGA : Po rozpuszczeniu kalibratory są już gotowe do użycia – nie należy ich rozcieńczać.
Należy dokładnie przestrzegać kolejności dodawanych reagentów.
Dodać po 300 µL kalibratorów ,rozcieńczonych kontroli lub próbek do odpowiednich probówek .

5

ELSA-CA15-3

POL

Cisbio Bioassays - lipiec 2018 - wzór 032

Zamieszać delikatnie na Vortexie .
Inkubować przez 1 godzinę ± 5 minut w temp. pokojowej ( 18-250 C ) z ciągłym wytrząsaniem ( 400 rpm ).
Przepłukać probówki ELSA w następujący sposób :
- Odciągnąć płyn z probówek możliwie dokładnie , dodać po 3 mL wody destylowanej do każdej probówki i wylać płyn.
- Powyższe czynności wykonać 3 razy.
Należy bardzo precyzyjnie wykonywać opisane etapy płukania, wtedy wyniki oznaczania będą wiarygodne i powtarzalne. Roztwory
inkubacyjne i płuczące muszą być bardzo dokładnie usunięte. Jeżeli płyn odciąga się ręcznie, końcówkę pipety należy umieścić
dokładnie przy dnie probówki ELSA.
Dodać po 300 µL znacznika 125I anty-CA 15-3 do każdej probówki.
Zamieszać delikatnie probówki na Vortexie .
Inkubować przez 1 godzinę ± 5 minut w temp. pokojowej ( 18-250 C) z ciągłym wytrząsaniem z 400 rpm..
Przepłukać probówki ELSA w opisany powyżej sposób
Zmierzyć pozostałą aktywność związaną z probówkami ELSA na liczniku gamma

8. KONTROLA JAKOŚCI
Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ( GLP ) wskazane jest stosowanie próbek kontrolnych w każdej serii oznaczeń.
Wszystkie badane próbki powinny być przygotowywane w identyczny sposób, a do opracowania wyników analizy zaleca się
stosowanie metod statystycznych.

9. WYNIKI
Dla każdej grupy probówek po odjęciu tła policzyć średnią ilość zliczeń .
Wykreślić krzywą kalibratorową , odkładając aktywność kalibratorów ( cpm) względem ich stężenia. Odczytać bezpośrednio z
krzywej kalibratorowej stężenia w badanych próbkach. Jeżeli próbki były rozcieńczane, wynik należy pomnożyć przez odpowiedni
współczynnik.
Dla krzywej kalibracyjnej zalecany jest model dopasowywania matematycznego krzywej składanej. Inny model dopasowywania
może dać nieco odmienne wyniki.
Typowa krzywa Kalibratorowa ( przykład ) : poniższe dane w żadnym przypadku nie mogą zastąpić wyników otrzymanych w
laboratorium i być wykorzystane do obliczeń.

Grupa
probówek

Średnia
cpm

Kalibrator 0
Kalibrator 1
Kalibrator 2
Kalibrator 3
Kalibrator 4
Kalibrator 5
Kontrola
Próbka 1
Próbka 2

478
5909
13636
22954
34091
48182
10909
5951
26930

Stężenie
U/mL

50 000

40 000

0
15
40
80
140
240

cpm

30 000

20 000

30
15
100

10 000

0

50

100
150
200
CA 15-3
U/mL

250

10. OGRANICZENIA PROCEDURALNE
Wyniki oznaczenia mogą być zafałszowane, gdy analizowane próbki są mętne, zhemolizowane, wysoko lipemiczne lub zawierają
fibrynę. Nie należy obliczać stężenia CA 15-3 przez ekstrapolację, gdy przekracza wartość ostatniego standardu. Taką próbkę trzeba
rozcieńczyć i ponownie analizować.

11. WARTOŚCI OCZEKIWANE
Oznaczania poziomu CA 15-3 u 186 zdrowych kobiet bez objawów patologicznych – łagodnych czy złośliwych - pozwoliły stwierdzić,
że u 98,6 % z nich wartości markera były poniżej 30 U/ mL.
Wyniki te są wskazówką i należy je traktować jedynie jako przykład. Każde laboratorium powinno ustalić własne normy.
12. CHARAKTERYSTYKA TESTU
12.1. Precyzja
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Precyzję testu określono oznaczając stężenie w 2 próbkach surowic zlewnych o różnych stężeniach. Oznaczano w nich 30- krotnie
stężenie zestawem z tej samej serii oraz w duplikatach stężenie zestawami z 10 różnych serii.
Próbka
1
2

Srednie stężenie
ng/mL
41,4
105

Zmienność wewnątrzseryjna
CV %
5,2
5,4

Zmienność międzyseryjna
CV %
4,8
6,0

12. 2. Test - odzysku
Znane ilości CA 15-3 dodawano do ludzkich surowic. Procent odzysku CA 15-3 w próbkach wynosił od 95 do 105 % .
12. 3. Test rozcieńczania
10 próbek o wysokim poziomie CA 15-3 były rozcieńczane. Obliczony procent odzysku zawierał się w granicach 95 -115 %.
12.4. Specyficzność
Przeciwciała użyte w zestawie gwarantują całkowitą specyficzność oznaczenia antygenu CA 15-3.
12.5. Granica oznaczenia
Granica oznaczenia jest definiowana jako najmniejsze oznaczalne ( z prawdopodobieństwem 95% ) różne od zera stężenie. Ta
wartość dla testu ELSA-CA15-3 wynosi 0,2 U/mL.
12.6. Zakres pomiaru
0,2 – 240 U/ML.
12.7. interferencja
Brak ingerencji w bilirubiny i trójglicerydów odpowiednio Zmierzone stężenie do równej 250 mg/L i 20 g/L,-nie obserwowano.
Immunologiczny jest chroniony przed jakiejkolwiek ludzkiej anty-mysiego (HAMA) ingerencji dodatkiem protektora do terenu (niespecyficzne immunoglobuliny myszy). Jednakże, nie możemy zagwarantować, że ochrona ta jest wyczerpująca.

SCHEMAT OZNACZANIA

Probówki

Kalibratory
Kontrola
Próbki
µL

Kalibratory

300

Kontrola
Próbki

300

Zamieszać

125I
Anty-CA 15-3
µL

Inkubacja
1 godz. ± 5 min.
temp.
pokojowej
ciągłe
wytrząsanie
Przepłukać
3 krotne

7

Zamieszać

300

Inkubacja
1 godz. ± 5 min.
temp. pokojowej
ciągłe
wytrząsanie

300

Przepłukać
3 krotne

Pomiar
aktywności
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