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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de l’antigène 

spécifique de la prostate 
dans le sérum ou le plasma 

Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the immunoradiometricassay 
of prostate specific antigen 
in human serum and plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Kit zur immunoradiometrischen Bestimmung 
von Prostata spezifischem Antigen in 

humanem 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 ≤ 370 kBq  1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq  1 x 32 mL Tracer ≤ 370 kBq  1 x 32 mL 
Calibrateur 0 1 x 5 mL Calibrator 0 1 x 5 mL Kalibrator 0 1 x 5 mL 
Calibrateurs 1 – 5 5 x 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 0,5 mL 
Contrôle 1 x 0,5 mL Control  1 x 0.5 mL Kontrolle 1 x 0,5 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 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 
dell’antigene specifico della prostata 

nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrico del antígeno específico 

de la próstata en suero o plasma 

Para uso de diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό του ειδικού αντιγόνου του 

προστάτη 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 ≤ 370 kBq  1 x 32 mL Trazador ≤ 370 kBq  1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 370 kBq  1 x 32 mL 
Calibratore 0 1 x 5 mL Calibrador 0 1 x 5 mL Πρότυπο 0 1 x 5 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 0,5 mL 
Controllo 1 x 0,5 mL Control 1 x 0,5 mL Μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 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  

Wyjaśnienie 
symboli Jelmagyarázat 

Обяснение 
на 
символите 

Objašnjenje 
simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes 
European conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

Eυρωπαϊκή 
Συμμόρφωση 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az európai 
szabványoknak 

Европейската 
съответствието Evropska 

usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
conservación 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване 
на 
температурата 
на съхранение 

Ograničenje 
temperature 
za čuvanje 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Nº de lote Κωδικός παρτίδας Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Utilizar antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Felhasználható az 
alábbi dátumig : 

Срок на 
валидност 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 

uso 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 
работа 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Equipo de 
diagnóstico In 

Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro In vitro diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por 
Κατασκευάζεται 

από την 
Wyprodukowane 

przez Gyártja: 
Произведено от 

Proizveo 

 Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 

καταλόγου Wzorzec Referenciakészítmén
y 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 

Nombre de tubes 
Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba 

probówek 
A kémcsövek száma 

Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen 
Provette 
coattate 

Tubos 
recubiertos 

Επικαλυμμένοι 
σωλήνες 

Probówki 
powlekane Bevont kémcsövek 

Покритите 
тръби 

Obložene 
epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny Radioaktív tracer 

Индикатор Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Δείγμα ελέγχου Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 Solution de lavage  Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de 
lavado  

Διάλυμα πλύσης 
που  

Roztwór 
płuczący y higítandó mosóoldat 

Tween 20 Rastvor za 
pranje  
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MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Ajout des langues Bulgare et Serbe. 
 
 

        Changes from the previous version:   
 Added Bulgarian and Serbian languages. 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Bulgarische und Serbische Sprachen hinzugefügt. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Aggiunte le lingue bulgara e serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Se agregaron idiomas búlgaro y serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Προστέθηκαν βουλγαρικές και σερβικές γλώσσες. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Dodano bułgarski i serbski. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Hozzáadott bolgár és szerb nyelv. 
 
 
Промени от предишната версия:  
Добавени са български и сръбски езици. 
 
 
Promene od prethodne verzije:   
Dodano bugarski i srpski jezik. 
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1. NAZWA I ZASTOSOWANIE 
PSA-RIACT  jest zestawem do Test immunoradiometryczny oznaczania swoistego antygenu sterczowego PSA w surowicy i osoczu. 
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. 
2. WSTĘP 
PSA (swoisty antygen sterczowy) jest glikoproteiną o ciężarze cząsteczkowym 34 000 daltonów, swoistą dla gruczołu krokowego, 
powstająca w komórkach nabłonkowych stercza. PSA występuje w surowicy w zarówno w wolnej formie jak i związanej, jako kompleks z 
α1 anty-chymotrypsyną (ACT). i α2 makroglobuliną. W kalibratorowych oznaczeniach mierzy się całkowity - total PSA tzn. obie formy 
PSA i PSA-ACT, bez ich rozróżnienia. Poziom całkowitego PSA jest bardzo niski w surowicy zdrowych mężczyzn (bez zmian 
patologicznych), natomiast wysoki w przypadku łagodnego przerostu gruczołu krokowego, zapalenia, a zwłaszcza nowotworu gruczołu 
(włącznie z wczesnym stadium stadium A). Wynik oznaczenia PSA powinien być interpretowany w połączeniu z wynikami badania per 
rectum. Wartości PSA powyżej wartości progowej - 4 ng/mL wskazują na nowotwór prostaty, a czułość oznaczeń PSA umożliwia 
kontrolę etapów choroby : ustalenie stanu, ocenę wielkości guza, terapeutyczną odpowiedź - zwłaszcza po operacji, prognozowanie w 
przypadku remisji, wczesne wykrycie nawrotu choroby. 
3. ZASADA DZIAŁANIA TESTU 
PSA - RIACT  jest oznaczeniem immunoradiometrycznym wykorzystującym fazę stałą i tworzenie kompleksu typu “sandwich”. W reakcji 
biorą udział się dwa monoklonalne przeciwciała skierowane przeciwko różnym, odległym przestrzennie epitopom cząsteczki PSA Jedno 
przeciwciało jest związane z dolną wewnętrzną częścią probówki (fazą stała), drugie przeciwciało jest wyznakowane 125I.  
Cząsteczki PSA znajdujące się w kalibratorach i badanych próbkach zostają “złapane” między dwa przeciwciała tworząc “sandwich”. 
Niezwiązany z tym kompleksem znacznik radioaktywny i nadmiar reagujących substancji są usuwane z probówek, probówki są starannie 
przepłukiwane. Związana z probówką aktywność jest wprost proporcjonalna do stężenia PSA obecnego w próbce. 
4. ODCZYNNIKI 
Każdy zestaw zawiera odczynniki wystarczające na wykonanie oznaczeń w 100 probówkach .Daty ważności odczynników są podane na 
etykietach.  

ODCZYNNIKI SYMBOLI ILO ŚĆ PRZECHOWYWANIE 
OPŁASZCZONE PROBÓWKI:  gotowe do użycia.  
Dno probówki jest opłaszczone przeciwciałem 
monoklonalnym anty-PSA.  

 
CT 

2 opakowania 
po 50 

probówek  

2 – 80 C do upływu terminu ważności. 
Po rozpakowaniu w plastikowej torebce.  

125I anty-PSA:  gotowe do użycia. 
125I anty-PSA przeciwciało monoklonalne, bufor, albumina 
wołowa, azydek sodu, czerwony barwnik, mysie 
immunoglobuliny nieimmunizowane. ≤ 370 kBq (≤10 μCi) 

 
TRACER 1 fiolka 

32 mL 
2 – 80 C do upływu terminu ważności. 

KALIBRATOR 0: gotowy do użycia. 
Ludzka surowica, azydek sodu. 

 
CAL 

1 fiolka 
5 mL 

2 – 80 C do upływu terminu ważności. 

KALIBRATORY: gotowe do użycia.  
Ludzkie PSA, ludzka surowica, azydek sodu.  1 – 5 – 20 – 
50 – 100 ng/mL * 

 
CAL 

5 fiolek 
0,5 mL 

2 – 80 C do upływu terminu ważności. 

KONTROLA:  gotowa do użycia.  
Ludzkie PSA**, ludzka surowica, azydek sodu. 

 
CONTROL 

1 fiolka 
0,5 mL 

2 – 80 C do upływu terminu ważności. 

TWEEN 20: stężony roztwór.  
Rozcieńczyć 9 mL roztworu TWEEN 20  
W 3 l wody destylowanej.  

 
TWEEN 20 

1 fiolka  
10 mL 

2 – 80 C do upływu terminu ważności. 
Po rozcieńczeniu  w zamkniętym pojemniku 
do 15 dni (2-8°C). 

PLASTIKOWA TOREBKA   1  
( * ) Podane wartości są przykładowe - prawdziwe wartości stężeń są podane na etykiecie. 
Równoważność w stosunku do wzorca międzynarodowego (Pierwszy Standard Międzynarodowy 96/670) została zmierzona na poziomie 
1,1 ze stopniem niepewności pomiaru rzędu +/- 10%. 
(Celem otrzymania wartości wyrażonych w Jednostce Międzynarodowej, należy pomnożyć otrzymane na podstawie oznaczeń testu 
Cisbio Bioassays  wyniki przez współczynnik 1,1).  
 ( ** ) Akceptowany zakres prawdziwych wartości jest podany na etykiecie . 
5. ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI  
5. 1. Przepisy bezpiecze ństwa 
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 promieniowanie m  
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 : 
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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. Uwagi i zalecenia przy wykonywaniu testu 
Nie należy wykonywać testu po upływie daty ważności odczynników. 
Nie wolno  mieszać odczynników  pochodzących z różnych  partii . 
Nie wykonywać oznaczeń jednocześnie z większą niż 100 liczbą probówek. 
Zapobiegać zanieczyszczeniom odczynników i wody przez drobnoustroje. 
Dokładnie przestrzegać czasów inkubacji i warunków płukania podanych w instrukcji. 
 
6. PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK 
Oznacza się bezpośrednio w surowicy lub osoczu bez cytrynianu (EDTA, heparyna).jeżeli test  będzie wykonany w ciągu 24 godzin, 
próbki można przechowywać w temp. 2 –80C. Jeśli nie, zaleca się zamrożenie w –200C próbek w porcjach przygotowanych do 
jednorazowego użycia. 
Rozcieńczenia 
Jeżeli oczekiwany jest wysoki poziom PSA, próbki należy rozcieńczyć kalibratorem 0. Zaleca się rozcieńczać w plastikowych 
probówkach. 
 
7. WPŁYW INNYCH SUBSTANCJI, INTERAKCJE 
Nie wykazano żadnego wpływu na wyniki testu obecności w próbce: bilirubiny w stężeniu < 0,5 mg/mL, hemoglobiny < 5 mg/mL, i 
trójglicerydów < 11 mg/mL.  
 
8. PROCEDURA OZNACZENIA   
8.1. Wymagane materiały 
Precyzyjne mikropipety z wymiennymi końcówkami do dozowania 50 µL, 300 µL, 2 mL. Kalibracja mikropipet powinna być 
przeprowadzana regularnie. Woda destylowana. Plastikowe probówki. Mieszalnik typu Vortex. Wytrząsarka horyzontalna (400 rpm). 
Licznik promieniowania gamma wykalibrowany do pomiaru 125I.  
Wyposażenie do wykonania testu można zamówić w firmie CIS. Informacje na żądanie. 
 
8. 2.  Protokół wykonania  
Wszystkie odczynniki należy przenieść do temperatury pokojowej (18 – 250C) przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem oznaczeń. Test 
wykonuje się w temperaturze pokojowej. Probówki należy ustawić w następujących grupach : 
Grupa kalibratoru “0” do określenia  niespecyficznego wiązania. Grupa kalibratorów do ustalenia krzywej kalibratorowej. Grupa surowic 
kontrolnych. Grupa Sx do badania  próbek surowic i osocza. W przypadku kalibratorów, kontroli i próbek zaleca się wykonywanie 
oznaczeń w dwóch powtórzeniach. 
Należy dokładnie przestrzegać kolejności dodawanych reagentów : 
- Dodać do każdej probówki  po 300 µL  przeciwciała monoklonanego 125I anty-PSA. 
- Rozdozować do odpowiednich probówek 50 μl kalibratorów, kontroli, badanych próbek. 
- Zamieszać delikatnie na Vortexie. 
- Inkubować przez 2 godziny ± 5 min. w temp. pokojowej (18 – 250C) z wytrząsaniem (400 rpm). 
Przepłukać probówki : 

-  odciągnąć płyn z opłaszczonych probówek  możliwie dokładnie, 
-  dodać po 2 mL roztworu płuczącego do każdej probówki i odciągnąć płyn. 

- Powtórzyć  płukanie. Odciągnąć płyn z probówek możliwie dokładnie. 
- Zmierzyć pozostałą aktywność związaną z probówkami na liczniku gamma przystosowanym do pomiaru 125I. 
Należy bardzo precyzyjnie płukać probówki, zapobiegać turbulencjom w czasie dodawania odczynników, zapewni to wiarygodność i 
powtarzalność wyników. 
 
9. KONTROLA JAKO ŚCI 
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. 
 
10. WYNIKI  
Dla każdej grupy probówek po odjęciu tła policzyć średnią ilość zliczeń .Wykreślić krzywą kalibratorową odkładając aktywność (cpm) 
kalibratorów na osi rzędnych względem ich stężenia na osi odciętych. Bezpośrednio z krzywej kalibratorowej należy odczytać stężenia 
próbek. Jeśli 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. 
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Typowa krzywa kalibratorowa (tylko przykład). Wartości te w żadnym wypadku nie mogą być zastępować danych laboratoryjnych.  
 

Grupa probówek Średnie  cpm  Stężenie ng/mL  
 
 
 
 
 
 

  

 

Kalibrator 0 139     0 
Kalibrator 1 1029     1 
Kalibrator 2 5202     5 
Kalibrator 3 18589   20 
Kalibrator 4 43885   50 
Kalibrator d 5  82184 100 
Kontrola 3060               3,0 
Próbka 1 9654               9,5 
Próbka 2 29536             33,0 

 
 
 
11. OGRANICZENIA PROCEDURALNE 
Wyniki oznaczenia mogą być zafałszowane, gdy analizowane próbki zawierają fibrynę,są zhemolizowane, wysoko lipemiczne lub mętne. 
Nie należy szacować stężenia PSA przez ekstrapolację, gdy przekracza ono wartość ostatniego kalibratoru. Taką próbkę trzeba 
rozcieńczyć i ponownie analizować. 
 
12. WARTOŚCI OCZEKIWANE 
Każde laboratorium powinno ustalić własne normy. Podane poniżej dane należy traktować jako wskazówki. Przebadano 941 zdrowych 
mężczyzn (zwłaszcza bez łagodnego przerostu gruczołu krokowego i nowotworu). Tabela poniżej podaje rozkład wartości stężeń PSA 
jako funkcję wieku : 
 

Średni wiek  ( lata ) Ilo ść przypadków Mediana (ng/mL) Zakres mi ędzy 25 a  75 kwartylem 
( ng/mL ) 

95-ty percentyl 
( ng/mL ) 

< 35 276 0,75 0,58 – 1,03 1,54 
36 – 45 289 0,84 0,63 – 1,19 1,92 
46 – 55 238 0,95 0,67 – 1,47 3,09 
56 - 66 138 1,135 0,75 – 2,16 5,36 

 
13. CHARAKTERYSTYKA TESTU 
13.1. Precyzja 
Wewnątrzseryjną precyzję testu określono oznaczając 30 razy stężenie w dwóch różnych  próbkach przy użyciu zestawu z tej samej 
serii. Zmienność międzyseryjną obliczono oznaczając stężenia w dwóch różnych próbkach zestawami z 10 różnych serii.  
 

 
Próbka 

Średnia warto ść stężenia   
(ng/mL) 

Współczynnik zmienno ści 
wewn ątrzseryjnej CV ( % ) 

Współczynnik zmienno ści 
międzyseryjnej CV (%) 

 1 2,4 2,2 4,2 
 2 32,8 1,5 3,7 

 
13. 2. Test odzysku 
Znaną ilość ludzkiego PSA dodawano do surowicy ludzkiej. Obliczony odzysk PSA zawierał się w granicach od 90 do 110%. 
 
13. 3. Test rozcie ńczenia   
Próbki o dużym stężeniu PSA rozcieńczano. Obliczony odzysk PSA wynosił od  90 do 110%. 
 
13. 4. Specyficzno ść 
Para przeciwciał używana w tym teście gwarantuje specyficzność pomiaru zarówno form wolnych jak i związanych (PSA-
ACT) PSA. 
13. 5. Granica oznaczenia 
Granica oznaczenia  jest definiowana jako najmniejsze, różne od zera stężenie oznaczone z prawdopodobieństwem 95%. Wartość 
dolnej granicy oznaczania wynosi 0,04 ng/mL. Funkcjonalna granica oznaczenia wynosi 0,3 ng/mL.  
 
13. 6. Efekt Hook`a 
Nie stwierdzono efektu Hook1a dla stężeń poniżej 10 000 ng/mL. 
 
13. 7. Wpływ HAMA (Anti -Mouse Human Antibodies) 
Nie stwierdzono żadnego wpływu do stężeń mierzono do 1500 ng/mL. 
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SCHEMAT PROCEDURY WYKONANIA TESTU 
 

 
 

Probówki 

 
 

Anty-PSA 125I 
µL 

 

 
Kalibrator 0  

µL 

 
Kalibartory 

Kontrole 
Próbki 

 µL 
delikatne wymieszanie 

 
inkubacja 2godz. ± 5 

min. 
temp. 18-250C 
z wytrząsaniem 

 
przepłukanie 

2 razy 

pomiar 
aktywności 

Kalibrator 0 300 50 -- 

Kalibratory 300 -- 50 

Kontrola 300 -- 50 

Próbki 300 -- 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POL 



 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAPHY 
 
Catalona WJ, Richie JP, Ahmann FR, et al. Comparison of digital rectal examination and serum prostate 
specific antigen in the early detection of prostate cancer : results of a multicenter clinical trial of 6,630 
men. J Urol. 1994;151:1283-90. 
 
Catalona WJ, Smith DS, Ratliff TL, et al. Measurement of Prostate-Specific Antigen as a screening test 
for prostate cancer. New Engl J Med. 1991;324:1156-61. 
 
Dungas GS, Porter AT, Venner PM. Prostate-Specific Antigen. monitoring the response of carcinoma of 
the prostate to radiotherapy with a new tumor marker. Cancer. 1990;66:45-8. 
 
Lightner DJ, Lange PH, Reddy PK, Moore L. Prostate Specific Antigen and local recurrence after radical 
prostatectomy. J Urol. 1990;144:921-6. 
 
Oesterling JE, Cooner WH, Jacobsen SJ, Guess HA, Lieber MM. Influence of patient age on the serum 
PSA concentration. Urol Clin North Am. 1993;20:671-80. 
 
Ohori M, Wheeler TM, Scardino PT. The new american joint committee on cancer and international 
union against cancer TNM classification of prostate cancer. Cancer. 1994;73:104-14. 
 
Stamey TA, Yang N, Hay AR et al. Prostate Specific Antigen is the serum marker for adenocarcinoma of 
the prostate. New Engl L Med. 1987;317:909. 
 
Voges GE, McNeal JE, Redwine EA, Freiha FS, Stamey TA. The predictive significance of substaging 
stage a prostate cancer (A1 versus A2) for volume and grade of total cancer in the prostate. J Urol. 
1992;147:858-63. 
 
Wang MC, Valenzuela LA, Murphy GP, Chu TM. Purification of a human Prostate Specific Antigen. 
Invest Urol. 
1979;17:159. 
 
Yuan JJ, Coplen DE, Petros JA, et al. Effect of rectal examination, prostatic massage, ultrasonography 
and needle biopsy on serum Prostate Specific Antigen levels. J Urol. 1992;147:810-4. 
 
 



 
 
 
 
 

SOMMAIRE / SUMMARY 
 
 
 

  

Page 3 - 5 

  
 

Page 23 - 25 

  

Page 7 - 9 

  
 

Page 27 - 29 

  

Page 11 - 13 

  
 

Page 31 - 33 

  

Page 15 - 17 

  
 

Page 34 - 37 

  
Page 19 - 21 

  
Page 38 - 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38T101 
 

FRA 

ENG 

DEU 

ITA 

SPA 

ELL 

POL 

HUN 

BUL 

SRB 


	0-Label-PSA-RIACT-Mod023
	0-Symboles-PSA-RIACT-Mod023
	0-Info Modif-PSA-RIACT- Mod023
	10-POL-PSA-RIACT-Mod023
	0-Biblio-PSA-RIACT-Mod023
	0-4 de couv-PSA-RIACT-Mod023

