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C- ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
CRP

ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η C-αντιδρώσα πρωτεϊνη (CRP) είναι φυσιολογικά
παρούσα στον ορό. Αυξάνει αισθητά μετά από
τραυματισμούς ιστών, προσβολές από βακτηρίδια και ιούς,
φλεγμονές και κακοήθεις νεοπλασίες. Η ποσότητα της CRP
είναι δυνατό να αυξηθεί μέχρι και 30 mg/dl σε διάστημα 12-
24 ωρών. Πρόσφατα η CRP αποδείχτηκε χρήσιμος και
ανεξάρτητος παράγοντας πρόγνωσης της καρδιαγγειακής
προδιάθεσης.

ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ

Το δείγμα αραιώνεται με διάλυμα πολυαιθυλενο-γλυκόλης
σε PH:7.4 και εν συνεχεία αντιδρά με ειδικά αντισώματα ως
προς την ανθρώπινη CRP. Το σχηματιζόμενο
συσσωμάτωμα απορροφά στα 340 nm. Η μετρούμενη
απορρόφηση εντός ορισμένων ορίων συσχετίζεται
μαθηματικά με την περιεκτικότητα του δείγματος σε CRP.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Έως 0.8 mg/dl

Καρδιαγγειακή προδιάθεση :

Μικρή        <  0.1 mg/dl
Μεσαια 0.1 - 0.3 mg/dl
Υψηλή       > 0.3  mg/dl

Οι φυσιολογικές τιμές θα πρέπει να καθορίζονται από κάθε
εργαστήριο σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού
της περιοχής του.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA

R1. Ρυθμιστικό διάλυμα CRP
R2. Διάλυμα   εναιωρήματος   αντισωμάτων   ως  προς  την
      ανθρώπινη CRP

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν βασίζεται σε ανθρώπινο ορό ο οποίος έχει
ελεγχθεί και έχει βρεθεί αρνητικός ως προς HBsAg και
ελεύθερος αντισωμάτων ως προς HCV και ΗIV. Παρ’ όλα
αυτά επειδή καμμία μέθοδος δεν αποκλείει με απόλυτη
βεβαιότητα πιθανή ύπαρξη μολυσματικών παραγόντων, το
προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τις ίδιες
προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά την ανάλυση
δειγμάτων ασθενών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται ως έχουν αφού
αναδευτούν ήπια  με  απλή περιστροφή αρκετές  φορές.

Αποφύγετε οποιεσδήποτε διεργασίες που μπορούν να
προκαλέσουν μόλυνση των αντιδραστηρίων όπως
επαναφορά του διαλύματος στη φιάλη της αρχικής
συσκευασίας, δειγματοληψίες με μη καθαρά ρύγχη κ.λ.π.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αναγράφεται στο set,  σε θερμοκρασία 2-10
o
C.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ

Πρόσφατος oρός ή πλάσμα.

ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ

Μέχρι 30 mg/dl ανάλογα με τον τύπο του αναλυτή.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗΣ (CALIBRATOR) (Δεν παρέχεται με το κιτ)

Βαθμονομητής ή σειρα βαθμονομητών CRP biosis.

Απαιτείται ένας βαθμονομητής ή σειρά βαθμονομητών για
την εκτέλεση της καμπύλης ανάλογα με τον τύπο του
αναλυτή. H σταθερότητα της βαθμονόμησης εξαρτάται από
τον αναλυτή. Συνήθως ποικίλει από 3-4 εβδομάδες.

ΟΡΟI ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL) (Δεν παρέχονται με το κιτ)

Διάλυμα ελέγχου CRP biosis

O προσδιορισμός του control θα πρέπει να εκτελείται τακτικά
προς επιβεβαίωση της καμπύλης αναφοράς.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

R1 : 1 x >25 ml R2 : 1 x  5 ml

(Ο αριθμός των δυνατών προσδιορισμών καθορίζεται από
το αντιδραστήριο R2 και διαφοροποιείται ανάλογα με τον
τύπο του αναλυτή.)


