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ANDROSTENEDIONE   
R-GM-100 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

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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ΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΣΤΕΝΕΔΙΟΝΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΟΡΟ 
 
R-GM-100 100 προσδιορισμοί 
 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ IN VITRO - ΤΟ ΚΙΤ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 
 
 
  
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανδροστενεδιόνη (4-ανδροστένιο-3, 17-διόνη), ένα στεροειδές  C19, παράγεται στα επινεφρίδια και τις γονάδες. Η ανδροστενεδιόνη 
είναι άμεσος πρόδρομος τόσο για την τεστοστερόνη όσο και για οιστρόνη, που μπορούν να μετατραπούν αμφότερες στη συνέχεια σε 
οιστραδιόλη.  
  
Η μέτρηση της ανδροστενεδιόνης στον ορό παρέχει ένα χρήσιμο δείκτη της βιοσύνθεσης ανδρογόνων: Αυξημένα επίπεδα 
ανδροστενεδιόνης έχουν εμφανιστεί σε αρρενοποιητική συγγενή υπερπλασία των επινεφριδίων. Τα επίπεδα της ανδροστενεδιόνης στον 
ορό αυξάνονται επίσης στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών, στην υπερθήκωση των στρωματικών κυττάρων των ωοθηκών, στην 
ανεπάρκεια της 3β3-υδροξυστεροειδικής δεϋδρογονάσης και σε άλλες αιτίες δασυτριχισμού στις γυναίκες (3, 5, 6). Αυξημένα επίπεδα 
ανδροστενεδιόνης στον ορό ενδέχεται να εμφανιστούν επίσης σε περίπτωση αρρενοποιητικών όγκων των επινεφριδίων και των 
ωοθηκών [3].  
 
 
2. ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 
Η διαδικασία ακολουθεί τη βασική αρχή του ανοσοπροσδιορισμού όπου υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε ένα ραδιενεργό και ένα μη 
ραδιενεργό αντιγόνο για ένα καθορισμένο αριθμό σημείων δέσμευσης αντισωμάτων [9]. Η ποσότητα της σημασμένης με [I-125] 
ανδροστενεδιόνης, που είναι δεσμευμένη στο αντίσωμα, είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη συγκέντρωση της ανδροστενεδιόνης που 
υπάρχει στο δείγμα. Ο διαχωρισμός του ελεύθερου και του δεσμευμένου αντιγόνου επιτυγχάνεται με τη μετάγγιση ή την αναρρόφηση 
των σωληναρίων που είναι επιστρωμένα με αντίσωμα. 
 
3.  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
Τα αντιδραστήρια επαρκούν για 100 προσδιορισμούς. Η ημερομηνία λήξης κάθε αντιδραστηρίου αναγράφεται στην ετικέτα. 
 

AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΣΥΜΒΟΛΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

Επιστρωμένα σωληνάρια: : έτοιμα για χρήση. 
Επίστρωση με ανοσοσφαιρίνη αντι-ανδροστενεδιόνης από 
κουνέλι στο κάτω μέρος των σωληναρίων. 

 
CT  2 πακέτα 

 των 50 
 σωλήνων 

 
2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά το άνοιγμα, τα επιστρωμένα 
σωληνάρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
πρέπει να διατηρούνται στην πλαστική 
θήκη παρουσία αποξηραντικού μέσου. 

125I-ANDROSTENEDIONE:  έτοιμη για χρήση. 
1 φιαλίδιο (27 mL) με ανδροστενεδιόνη σημασμένη με 125l σε 
ρυθμιστικό διάλυμα που έχει ως βάση την πρωτεΐνη.  
Περιεχόμενα ραδιενέργειας: < 115 kBq.  
Συντηρητικό: NaN3 (< 0,1%).  

 
TRACER 1 φιαλίδιο 

των 
27 mL   

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

Μηδενικός βαθμονομητής : Λυοφιλοποιημένος. 
0 ng/ml ανδροστενεδιόνης σε ανθρώπινο ορό. 
Συντηρητικό: NaN3 (< 0,1%).  
 

 
CAL 

1 φιαλίδιο 
qsp 1 mL 

 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση, οι βαθμονομητές 
μπορούν να φυλαχτούν σε θερμοκρασία 
2-8° C για ένα μήνα. 

Βαθμονομητές 1 έως 5 *: Λυοφιλοποιημένοι. 
Ανδροστενεδιόνη σε ανθρώπινο ορό, συντηρητικό: NaN3              
(< 0.1%). 0.1-0.3-1-3-10 ng/mL(*) 

 
CAL  5 φιαλίδια  

qsp 0.25 mL  

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση, οι βαθμονομητές 
μπορούν να φυλαχτούν σε θερμοκρασία 
2-8° C για ένα μήνα. 

Ορός ελέγχου *: Λυοφιλοποιημένος 
2 φιαλίδια που περιέχουν χαμηλές και υψηλές 
συγκεντρώσεις ανδροστενεδιόνης σε ανθρώπινο ορό.  
Συντηρητικό: NaN3 (< 0,1%). 
 

 
CONTROL 2 φιαλίδια  

qsp 0.25 mL   

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση, οι βαθμονομητές 
μπορούν να φυλαχτούν σε θερμοκρασία 
2-8° C για ένα μήνα. 

Διάλυμα πλύσης (συμπυκνωμένο):  
Αραιώστε 667x σε αποσταγμένο νερό (π.χ. 1,5 mL gsp 1000 
mL αποσταγμένου νερού) και ανακινείστε. Συνιστάται η 
προετοιμασία του αραιωμένου όγκου που απαιτείται για τη 
μέθοδο.  

 
TWEEN20 

 
1 φιαλίδιο 

των 
10 mL   

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Το αραιωμένο διάλυμα πλύσης παραμένει 
σταθερό επί 2 μήνες στους 2-8° C. 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ  1  
(*) οι πραγματικές τιμές του κάθε προτύπου διαλύματος και του μάρτυρα αναγράφονται στις ετικέτες. 
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4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
 
 

1. Προφυλάξεις: Ραδιενεργό υλικό – Όχι για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε ανθρώπους ή ζώα. 
Αυτό το ραδιενεργό υλικό μπορεί να παραλαμβάνεται, να αποκτάται, να κατέχεται και να χρησιμοποιείται μόνον από ιατρούς, κλινικά 
εργαστήρια ή νοσοκομεία και μόνο για in vitro κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εσωτερική ή εξωτερική 
χορήγηση του υλικού ή της ακτινοβολίας του σε ανθρώπους ή ζώα.  Η παραλαβή, λήψη, κατοχή, χρήση και μεταβίβασή του υπόκεινται 
στους κανονισμούς κάθε χώρας. 
 
 
 Οι ακόλουθες προφυλάξεις θα πρέπει να τηρούνται κατά το χειρισμό ραδιενεργού υλικού: 

o Να φυλάσσετε τα ραδιενεργά υλικά σε καθορισμένο χώρο. 
o Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε καλλυντικά στο χώρο όπου γίνεται χειρισμός ραδιενεργών υλικών. 
o Μη διανέμετε με πιπέτα χρησιμοποιώντας το στόμα σας. 
o Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε ραδιενεργά υλικά και να πλένετε καλά τα χέρια σας στη συνέχεια. 
o Να καλύπτετε την περιοχή εργασίας με απορροφητικό χαρτί μίας χρήσης. 
o Να σκουπίζετε αμέσως και καλά όλα τα χυμένα υλικά και να απορρίπτετε τα μολυσμένα υλικά ως ραδιενεργά απόβλητα. 
o Να απορρίπτετε τα υγρά ραδιενεργά απόβλητα στο υγειονομικό σύστημα αποχέτευσης, αν αυτό επιτρέπεται από τους τοπικούς 

κανονισμούς. 
 
2. ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Αζίδιο του νατρίου (NaN3): Μερικά από τα αντιδραστήρια που περιλαμβάνονται στο κιτ αυτό περιέχουν αζίδιο 

του νατρίου ως συντηρητικό. Για όλα τα εν λόγω αντιδραστήρια, η συγκέντρωση του αζιδίου του νατρίου είναι <0,1% w/w. Το αζίδιο 
του νατρίου ενδέχεται να αντιδράσει με το μόλυβδο και το χαλκό των υδραυλικών σωληνώσεων με αποτέλεσμα το σχηματισμό 
αζιδίων μετάλλων. Απορρίψτε όλα τα μη ραδιενεργά αντιδραστήρια ξεπλένοντας με άφθονο νερό μέσω του συστήματος της 
αποχέτευσης. 
Φράσεις που αφορούν κινδύνους 
R 21/22  Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. 
Φράσεις που αφορούν την ασφάλεια 
S-26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
S-28.1 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. 
S-46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 

 
3. ΠΙΘΑΝΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΥΛΙΚΟ - Ανθρώπινος ορός: Το κιτ αυτό μπορεί να περιέχει μερικά αντιδραστήρια 

παρασκευασμένα με ανθρώπινο ορό. Ο ορός που χρησιμοποιήθηκε έχει ελεγχθεί με μέθοδο εγκεκριμένη από τον FDA και έχει 
βρεθεί ότι δεν είναι δραστικός για αντισώματα έναντι HIV-1/2, HCV και HBsAg. Επειδή καμία μέθοδος δεν μπορεί να προσφέρει 
πλήρη διασφάλιση ότι δεν υπάρχουν οι ιοί HIV-1/2, HCV, HBsAg ή άλλοι μολυσματικοί παράγοντες, ο χειρισμός αυτών των 
αντιδραστηρίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Επίπεδο Βιολογικής Ασφάλειας 2 όπως συνιστάται για οποιοδήποτε 
ενδεχομένως μολυσματικό ανθρώπινο ορό ή δείγμα αίματος στο εγχειρίδιο των Κέντρων Ελέγχου Νόσων/Εθνικών Ινστιτούτων 
Υγείας με τίτλο “Βιολογική ασφάλεια σε μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια" (Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories), 3η έκδοση 1993. 

 
5.  ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 
Συνιστάται η χρήση ορού. Ιδιαίτερα λιπαιμικά ή αιμολυμένα δείγματα θα πρέπει να απορρίπτονται. Κρατήστε τα δείγματα στους 2-8° C 
επί 1 ημέρα. Για μεγαλύτερες περιόδους θα σας συνιστούσαμε να καταψύξετε τα δείγματα σε κλάσματα (δόσεις) στους -20° C. 
Επανειλημμένη κατάψυξη και απόψυξη των δειγμάτων ενδέχεται να αυξήσει τα επίπεδα της ανδροστενεδιόνης.  
 
 
 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 

6.1 YΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
 

- Πλαστικά δοκιμαστικά σωληνάρια. 
- Βάσεις δοκιμαστικών σωληναρίων. 
- Ρυθμιζόμενες, αυτόματες μικροπιπέτες με αναλώσιμα ρύγχη. 
- Αναμείκτης στροβιλισμού (τύπου vortex). 
- Διαβαθμισμένος κύλινδρος. 
- Αντλία αναρρόφησης ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλύσης. 
- Μετρητής σπινθηρισμών γ ακτινοβολίας. 
- Απεσταγμένο νερό. 
- Υδατόλουτρο. 

 
 

6.2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
- Φέρετε όλα τα αντιδραστήρια και τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. 
- Πριν από τη χρήση, αναμείξτε τα δείγματα με απαλή ανακίνηση. 
- Για όλους τους βαθμονομητές, συνιστάται διπλή  μέτρηση 
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1. Προετοιμάστε απλά σωληνάρια για τις μετρήσεις «Total» (μετρήσεις  του ιχνηθέτη) και επιστρωμένα σωληνάρια για τους 
βαθμονομητές, τα δείγματα και τον ορό ελέγχου.  

2. Διανείμετε με πιπέτα 25 µL  από κάθε βαθμονομητή, ορό ελέγχου και δείγμα στα κατάλληλα σωληνάρια. Διανείμετε κατευθείαν στον 
πυθμένα των σωληναρίων. 

 
 
3. Προσθέστε 250 µL  ραδιενεργού ιχνηθέτη σε όλα τα σωληνάρια. Αναμείξτε με ήπια κίνηση. 
4. Επωάστε όλα τα σωληνάρια σε υδατόλουτρο στους 37° C για 60 λεπτά. 
5. Αναρροφήστε το περιεχόμενο κάθε σωληναρίου (με εξαίρεση εκείνα που αφορούν τις μετρήσεις του ιχνηθέτη 125I ["total"]). 
6. Προσθέστε 2 mL  αραιωμένου διαλύματος πλύσης σε κάθε σωληνάριο, εκτός από τα σωληνάρια που αφορούν τις μετρήσεις του 

ιχνηθέτη ("τotal") και αναρροφήστε καλά ή μεταγγίστε το περιεχόμενο των σωληναρίων σε απορροφητικό χαρτί. 
7. Μετρήστε τη ραδιενέργεια  στα σωληνάρια επί 1 λεπτό σε μετρητή γ ακτινοβολίας. Προτείνουμε να ελέγξετε το υπόβαθρο του 

οργάνου πριν μετρήσετε τον προσδιορισμό. Προκειμένου να αποφύγετε αποκλίσεις στην ευαισθησία του συστήματος, το υπόβαθρο 
πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο ή να ρυθμιστεί κατάλληλα. 

 
 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσματα σ' αυτό το φύλλο οδηγιών υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας προσαρμογή λογαριθμικής-γραμμικής καμπύλης. Άλλες μέθοδοι 
αναγωγής δεδομένων ενδέχεται να δώσουν ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα.  
 
Υπολογίστε το ποσοστό ικανότητας δέσμευσης (Bo/T%) και το ποσοστό δέσμευσης για τους βαθμονομητές, τους ορούς ελέγχου και τα δείγματα 
(B/Bo%). 
Σχεδιάστε την καμπύλη βαθμονόμησης πάνω σε ημιλογαριθμικό άξονα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προσαρμογής καμπύλης εξαναγκασμένης spline, με 
τις δόσεις βαθμονόμησης πάνω στην τετμημένη και το αντίστοιχο B/Bo % πάνω στην τεταγμένη. Υπολογίστε το B/Bo % για κάθε δείγμα και διαβάστε τη 
συγκέντρωση με αναγωγή στην καμπύλη βαθμονόμησης για να λάβετε τη συγκέντρωση της ανδροστενεδιόνης που υπάρχει στα δείγματα, τα οποία 
υποβάλλονται σε προσδιορισμό, εκφρασμένη σε ng/ml. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Οι τιμές που αναφέρονται πιο κάτω πρέπει να θεωρηθούν ως παράδειγμα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί πειραματικών δεδομένων. 
 
 

ANDROSTENEDIONE 

 

 

 
 

Group of Mean cpm B/B0 Concentration 

Tubes 
  

ng/mL 

Calibrator 0 18095   0 

Calibrator 1 14858 82,11 0,1 

Calibrator 2 12509 69,13 0,3 

Calibrator 3 8524 47,11 1 

Calibrator 4 4755 26,28 3 

Calibrator 5 1902 10,51 10 

Control 1 8776 48,50 0,95 

Control 2 4203 23,23 4,01 

 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
- Εάν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται για τον ορό ελέγχου 1 ή/και τον ορό ελέγχου 2 δε βρίσκονται εντός του πεδίου τιμών που καθορίζεται στην 

ετικέτα του φιαλιδίου, τα αποτελέσματα δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, εκτός εάν έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση για την ασυμφωνία. 
-  Εάν είναι επιθυμητό, κάθε εργαστήριο μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του μείγματα δειγμάτων ελέγχου (pools), τα οποία πρέπει να διατηρούνται 

κατεψυγμένα σε κλάσματα/δόσεις μιας χρήσης.  
- Τα κριτήρια αποδοχής για τη διαφορά μεταξύ των διπλών αποτελεσμάτων των δειγμάτων θα πρέπει να βασίζονται σε ορθές εργαστηριακές 

πρακτικές. 
 

 
 
 
8. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Συνιστάται κάθε εργαστήριο να προσδιορίσει το δικό του πεδίο τιμών αναφοράς. Οι τιμές που αναφέρονται πιο κάτω είναι απλώς ενδεικτικές. 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ N ΜΕΣΗ  ΜΕΣΗ 3ΤΑ 
  (ng/mL) (ng/mL) 

Άνδρες 100 1.30 2.86 
Γυναίκες 100 1.14 2.83 
Όλα τα υποκείμενα 200 1.22 2.85 
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9. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Όλα τα χαρακτηριστικά απόδοσης εκφράζονται σε ng/ml.  
Για μετατροπή σε nmol/L: ng/mL x 3,45 = nmol/L 
 
A. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ:  
 
Η θεωρητική ευαισθησία ή το ελάχιστο όριο ανίχνευσης, που υπολογίζεται μέσω αναγωγής της μέσης τιμής μείον δύο τυπικές αποκλίσεις 20 
επαναλήψεων του βαθμονομητή ανδροστενεδιόνης 0 ng/mL, είναι 0.05 ng/mL.  
 
 
B. Ακρίβεια:  
 
Για τον ίδιο προσδιορισμό 

Ορός Μέση τιμή ± Τυπ. 
απόκλιση 

Σ.Δ. N 

 (ng/mL) %  
A 0.51 ± 0.03 5.9 17 
B 1.50 ± 0.12 8.0 20 
C 4.70 ± 0.41 8.7 17 

 
Μεταξύ διαφορετικών προσδιορισμών 
 

Ορός Μέση τιμή ± Τυπ. 
απόκλιση 

Σ.Δ. N 

 (ng/mL) %  
A 0.63 ± 0.06 9.5 6 
B 2.17 ± 0.17 7.8 6 
C 5.47 ± 0.20 3.7 6 

 
Γ. ΟΡΘΟΤΗΤΑ 
 
Η ορθότητα της μεθόδου έχει ελεγχθεί με δοκιμασίες ανάκτησης και παραλληλισμού: 
 
Δοκιμασία ανάκτησης:  
Δύο δείγματα ορού που περιέχουν διαφορετικά επίπεδα ενδογενούς ανδροστενεδιόνης εμβολιάστηκαν με γνωστές ποσότητες ανδροστενεδιόνης και 
υποβλήθηκαν σε προσδιορισμό.  
 

 Αναμενόμενη 
συγκέντρωση 

Μετρηθείσα 
συγκέντρωση 

Ανάκτηση 

 (ng/mL) (ng/mL) (%) 
S1 - 0.67 - 
S1 + CAL 0 0.34 0.41 120.6 
S1 + CAL 1 0.39 0.40 102.6 
S1 + CAL 2 0.49 0.54 110.2 
S1 + CAL 3 0.84 1.01 120.2 
S1 + CAL 4 1.84 1.80 97.8 
S1 + CAL 5 5.34 4.22 79.0 
S2 - 1.89 - 
S2 + CAL 0 0.95 0.94 98.9 
S2 + CAL 1 1.00 1.06 106.0 
S2 + CAL 2 1.10 1.10 100 
S2 + CAL 3 1.45 1.51 104.1 
S2 + CAL 4 2.45 2.56 104.5 
S2 + CAL 5 5.95 6.50 109.2 

 
 
 
 
Δοκιμασία παραλληλισμού:  
 
Δύο δείγματα ορού αραιώθηκαν με βαθμονομητή ανδροστενεδιόνης  0 ng/ml και υποβλήθηκαν σε προσδιορισμό. 
 

Αραίωση Αναμενόμενη τιμή 
(ng/mL) 

Μετρηθείσα τιμή 
(ng/mL) 

Ανάκτηση 
(%) 

S1 μη αραιωμένο - 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 
S2 μη αραιωμένο - 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 
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D. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 
  
Η διασταυρούμενη αντιδραστικότητα του αντιορού ανδροστενεδιόνης μετρήθηκε έναντι διαφόρων ενώσεων. Το ποσοστό επί τοις εκατό της 
διασταυρούμενης αντιδραστικότητας εκφράστηκε ως ο λόγος της συγκέντρωσης ανδροστενεδιόνης προς τη συγκέντρωση της αντιδρώσας ένωσης σε 
δέσμευση 50% του Προτύπου Α 0 ng/ml. 
 
 
 

Ένωση % Διασταυρούμενη 
αντιδραστικότητα 

Ανδροστενεδιόνη 100 
Ανδροστερόνη 0.0566 
17-υδροξυπρογεστερόνη 0.084 
Κορτιζόνη 0.0099 
Ισοανδροστερόνη 0.0112 
Δεοξυκορτιζόνη 0.0006 
Αιτιοχολανολόνη 0.0422 
5α-διυδροτεστοστερόνη 0.0105 
Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) 0.0155 
Προγεστερόνη 0.0168 
Κορτικοστερόνη 0.0047 
Κορτιζόλη 0.0148 
Οιστρόνη 0.0270 
Πρεγνενολόνη μην καθορισμένος 
Χοληστερόλη - 
DHEA-Θειική  0.0009 
Οιστραδιόλη μην καθορισμένος 
Οιστριόλη μην καθορισμένος 
17-υδροξυπρογεστερόνη μην καθορισμένος 

 
 

ΣΧΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
       Σωληνάρια 
 
Αντιδραστήρια 

Μέτρηση ιχνηθέτη 125Ι 
(total) 

Βαθμονομητές Ορός ελέγχου Δείγματα 

Βαθμονομητές ---- 25 µL ---- ---- 
Ορός ελέγχου ---- ---- 25 µL ---- 
Δείγματα ---- ---- ---- 25 µL 
Ιχνηθέτης 250 µL 250 µL 250 µL 250 µL 
 
- Αναμείξτε και επωάστε σε υδατόλουτρο στους 37°C για 60 λεπτά. 
- Αναρροφήστε ή μεταγγίστε και πλύνετε: 1 x 2 mL, εξαιρεμένοι συνολικοί σωλήνες δραστηριότητας 
- Μετρήστε 
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