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Description 

Immunogène: 
 

Lignée cellulaire 
d'adénocarcinome 
colorectal humain 
COLO205  

AM424-5M 6 ml d'anticorps prêt à 
l'emploi à utiliser avec les 
BioGenex Super Sensitive 
Detection Systems. 

Clone: 
 

C241:5:1:4 
 

AM424-10M 10 ml d'anticorps prêt à 
l'emploi à utiliser avec les 
BioGenex Super Sensitive 
Detection Systems et les 
BioGenex Automated 
Staining Systems. 

Espèce: 
 

Souris 
 

MU424-UC 1 ml d'anticorps concentré à 
utiliser avec les BioGenex 
Super Sensitive Detection 
Systems ou autres systèmes 
de détection équivalents. 

Classe 
d’immuno-
globuline: 

IgG1 Système de Détection Recommandé:  LINK-
LABEL  
*Concentration en Ig spécifique au lot 
disponible sur demande. Conc. protéine: 10 – 15 mg/ml* 

 
Utilisation prévue 
Cet anticorps est actuellement commercialisé pour une utilisation diagnostique in vitro. Cet 
anticorps monoclonal est conçu pour la localisation spécifique de la protéine CA19-9 dans des 
coupes tissulaires fixées par formol et incluses en paraffine. 
Résumé et explication 
Le Carcinoma Antigen 19-9 (CA19-9) est un antigène glucidique qui réagit spécifiquement 
avec les glycolipides contenant du Sialyl-Lewis, isolé et caractérisé comme antigène 
oligosaccharide (lacto-N-fucopentaose II sialylé). L'antigène CA19-9 est un marqueur sérique 
utile des cancers gastro-intestinaux et pancréatiques. Cet anticorps monoclonal est dirigé contre 
l'antigène CA 19-9, qui est exprimé dans les cellules tumorales des cancers colorectaux, 
gastriques et pancréatiques. L'on peut aussi le trouver dans la pancréatite chronique et dans la 
muqueuse colique saine des patients souffrant de cancer colorectal, ce qui en fait un indicateur 
précieux du risque de récurrence de la tumeur. Dans la thyroïde, le CA19-9 peut être un 
marqueur de diagnostic différentiel pour la caractérisation des lésions hyperplasiques et 
néoplasiques. 
Principes de la procédure 
La recherche d’antigènes par immunohistochimie est un processus à deux étapes impliquant 
d’abord la liaison d’un anticorps primaire à l’antigène d’intérêt puis la détection de l’anticorps 
lié par un chromogène. L’anticorps primaire peut être utilisé dans l’immunohistochimie à l’aide 
de techniques manuelles ou du BioGenex Automated Staining System. BioGenex propose 
divers Super Sensitive Detection Systems, notamment les technologies reposant sur le polymère 
streptavidine-biotine et non-biotine, pour détecter le signal chromogène provenant des tissus et 
des cellules colorés. 
Réactifs fournis 
Anticorps monoclonal de souris purifié à partir d'ascites lyophilisées dilué dans du PBS, pH 7,6, 
contenant du BSA à 1 % et de l'azide de sodium à 0,09 %. 
Dilution de l’anticorps primaire 
Les anticorps prêts à l’emploi de BioGenex ont été optimisés afin d’être utilisés avec tous les 
BioGenex Super Sensitive Detection Systems et ne nécessitent pas de dilution supplémentaire, 
car celle-ci pourrait entraîner une perte de sensibilité. L'utilisateur doit valider toute 
modification de ce type. Les anticorps concentrés de BioGenex doivent être dilués 
conformément à la procédure de coloration lorsqu’ils sont utilisés avec les BioGenex Super 
Sensitive Detection Systems. L’utilisation de systèmes non BioGenex autres que les systèmes et 
les protocoles recommandés doit obligatoirement être validée par l’utilisateur. Les dilutions des 
anticorps doivent être correctement adaptées et vérifiées par rapport au système de détection 
utilisé. 
Matériel requis mais non fourni 
Tous les réactifs et matériels requis pour l’immunohistochimie ne sont pas fournis. Les réactifs 
de prétraitement, les Super Sensitive Detection Systems, les lames et réactifs de contrôle ainsi 
que les autres réactifs accessoires sont disponibles auprès de BioGenex. Veuillez vous référer 
aux notices insérées dans l’emballage des BioGenex Super Sensitive Immunohistochemistry 
Detection Systems pour des informations détaillées sur les protocoles et des instructions.  
La procédure d’immunohistochimie peut nécessiter d’autres équipements de laboratoire qui ne 
sont pas fournis, notamment un four ou un incubateur (capable de maintenir une température de 
56-60 °C), un BioGenex Automated Staining System, une chambre d’humidité, un four à micro-
ondes, des cuves ou bains de coloration, un chronomètre (capable de calculer des intervalles de 
3 à 20 minutes), des pissettes, des serviettes absorbantes, des lames pour microscope 

(prétraitées avec de la poly-L-lysine), des lamelles couvre-objet, un nettoyant optique et un 
microscope avec un grossissement de 200X. 
Stockage et manipulation 
Les anticorps doivent être conservés entre 2 et 8 °C sans dilution supplémentaire. Si nécessaire, 
les dilutions fraîches doivent être effectuées avant utilisation et sont stables pendant une journée 
maximum à température ambiante (20-26 °C). Jeter toute préparation d’anticorps non utilisée 
dans les vingt-quatre heures. 
Cet anticorps peut être utilisé jusqu’à sa date de péremption lorsqu’il est conservé entre 2 et 
8 °C. Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration indiquée sur le flacon. Si les réactifs 
sont stockés dans des conditions autres que celles spécifiées sur la notice insérée dans 
l’emballage, ils doivent être vérifiés par l’utilisateur (U.S. Congress, 1992). 
La présence d’un précipité ou d’une odeur inhabituelle indique que l’anticorps est en cours 
d’altération et ne doit pas être utilisé.  
Les contrôles positif et négatif doivent être réalisés en même temps avec tous les échantillons de 
patient. Si l’on observe une coloration inattendue ne pouvant pas s’expliquer par des 
changements des procédures de laboratoire et si l’on suspecte un problème avec l’anticorps, 
contacter le support technique de BioGenex au (925) 275-0550 ou le distributeur local. 
Prélèvement et préparation des échantillons 
Les tissus fixés par formol à 10 % (v/v) peuvent être utilisés avant l’inclusion en paraffine. 
Consulter les références (Kiernan, 1981: Sheehan & Hrapchak, 1980) pour plus de détails sur la 
préparation des échantillons. 
Traitement des tissus avant la coloration 
Le prétraitement éventuel des tissus doit être effectué comme cela est suggéré dans la section 
relative à la procédure de coloration. 
Précautions 
Cet anticorps ne contient pas de matière dangereuse à une concentration devant faire l’objet 
d’un rapport selon l’U.S. 29 CFR 1910.1200, OSHA Hazard Communication Standard et la 
directive 91/155/CE. Néanmoins, ce produit contient de l’azide de sodium à des concentrations 
inférieures à 0,1 %. L’azide de sodium n’est pas classé comme un produit chimique dangereux à 
cette concentration. Cependant, les informations relatives à la toxicité de l’azide de sodium aux 
concentrations présentes dans ce produit n’ont pas été étudiées de manière approfondie. Il est 
possible que l’azide de sodium réagisse au contact des canalisations en plomb ou en cuivre et 
forme des azides métalliques très explosifs. Lors de son élimination, rincer abondamment avec 
de l’eau afin d’éviter toute accumulation d’azide dans les canalisations (Center for Disease 
Control, 1976, National Institute for Occupational Safety and Health, 1976). Pour plus 
d’informations, une fiche signalétique de sécurité pour l’azide de sodium pur est disponible sur 
demande. Ne pas pipeter les réactifs avec la bouche et éviter tout contact de la peau et des 
muqueuses avec des réactifs et des échantillons. En cas de contact des réactifs ou des 
échantillons avec des zones sensibles, rincer abondamment avec de l’eau. Réduire la 
contamination microbienne des réactifs sous peine d’augmenter le risque de coloration non 
spécifique. Se référer aux notices appropriées insérées dans les emballages pour le mode 
d’emploi et les informations de sécurité relatives aux réactifs de détection et autres matériels qui 
peuvent être utilisés avec les anticorps. 
Procédure de coloration 
Se reporter au tableau suivant pour les conditions spécifiques recommandées pour cet anticorps. 
Se reporter à la notice insérée dans l’emballage du système de détection pour consulter les 
directives concernant les protocoles de coloration spécifiques ou les autres exigences. 

Paramètre Recommandations de BioGenex 
Tissu de contrôle CÔLON 
Type de tissu Fixé par formol, inclus en paraffine 
Dilution concentrée 1:10-30 
Prétraitement  EZ-AR2 (HK522-XAK) 
Durée et température d’incubation 30 min à température ambiante 

Contrôle qualité 
Le tissu de contrôle positif recommandé pour cet anticorps est CÔLON. Les tissus FB-424M/ 
FG-424M sont disponibles auprès de BioGenex pour le contrôle qualité. Se reporter aux notices 
appropriées insérées dans l’emballage du système de détection pour consulter les directives 
concernant les procédures générales du contrôle qualité. 
Dépannage 
Se reporter à la section relative au dépannage dans les notices insérées dans l’emballage des 
BioGenex Super Sensitive Detection Systems (ou autres systèmes de détection équivalents) 
pour en savoir plus sur les actions correctives des problèmes relatifs au système de détection ou 
contacter le support technique de BioGenex au (925) 275-0550 pour lui signaler toute 
coloration inhabituelle. 
Résultats attendus 
Cet anticorps colore les cellules positives en CA19-9 du cytoplasme dans des coupes tissulaires 
fixées par formol et incluses en paraffine.  L’interprétation des résultats de coloration relève 
exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur. Tout résultat expérimental doit être confirmé 
par un produit ou une procédure de diagnostic avéré d’un point de vue médical. 
Limites de la procédure 
L’immunohistochimie (IHC) est une technique complexe impliquant des méthodes de détection 
à la fois histologique et immunologique. Le traitement et la manipulation des tissus avant 
l’immunocoloration peuvent également donner lieu à des résultats incohérents. Une 
modification de la fixation et de l’inclusion ou la nature inhérente du tissu peuvent entraîner des 
écarts de résultats (Nadji and Morales, 1983). L’activité de la peroxydase endogène ou de la 
pseudoperoxydase dans les érythrocytes et la biotine endogène peut provoquer une coloration 
non spécifique en fonction du système de détection utilisé. Les tissus contenant l’antigène de 
surface de l’hépatite B (HBsAg) peuvent donner des résultats faussement positifs avec les 
systèmes à base de peroxydase de raifort (Omata et al, 1980). Une contrecoloration et un 
montage incorrects peuvent conduire à une interprétation erronée des résultats. 
Performances  
BioGenex a réalisé des études permettant d’évaluer la performance de l’anticorps avec les 
systèmes de détection et les accessoires BioGenex. Les anticorps se sont révélés être sensibles 
et ont présenté une liaison spécifique avec l’antigène d’intérêt, avec peu ou pas de liaison avec 
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les tissus ou cellules non spécifiques. Les anticorps BioGenex ont donné des résultats 
reproductibles et conformes, que ce soit dans le cadre d'une seule analyse, en inter-séries ou en 
inter-lots et, le cas échéant, entre les séries manuelles et automatisées. Il a été déterminé, par 
méthodes standard en temps réel ou méthodes accélérées, que les produits étaient stables 
pendant les périodes spécifiées sur les étiquettes. BioGenex garantit la qualité du produit grâce à 
un contrôle qualité à 100 % pour tous les produits commercialisés et à des programmes de 
surveillance.  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ, GREEK 
 

Προδιαγραφές: 
 
 

Αντι-
Ανθρώπινο 
CA19-9 

Αρ. 
Καταλόγου 

Περιγραφή 

Ανοσοσφαιρίνη

: 
 

Κυτταρική 
σειρά COLO205 
ανθρώπινου 
ορθοπρωκτικού 
αδενοκαρκινώµ

ατος 

AM424-5M 6 ml Έτοιµου-προς-Χρήση 
Αντισώµατος για Χρήση µε τα 
BioGenex Super Sensitive 
Detection Systems 
(Υπερευαίσθητα Συστήµατα 
Ανίχνευσης της BioGenex). 

Κλώνος: C241:5:1:4 
 

AM424-10M 10 ml Έτοιµου-προς-Χρήση 
Αντισώµατος για Χρήση µε τα 
BioGenex Super Sensitive 
Detection Systems 
(Υπερευαίσθητα Συστήµατα 
Ανίχνευσης της BioGenex) και 
µε τα BioGenex Automated 
Staining Systems 
(Αυτοµατοποιηµένα 
Συστήµατα Xρώσης της 
BioGenex). 

Είδος: 
 

Ποντίκι 
 

MU424-UC 1 ml Συµπυκνωµένου 
Αντισώµατος για Χρήση µε τα 
BioGenex Super Sensitive 
Detection Systems 
(Υπερευαίσθητα Συστήµατα 
Ανίχνευσης της BioGenex) ή µε 
Άλλα Ισοδύναµα Συστήµατα 
Ανίχνευσης. 

Τάξη 
Ανοσοσφαιρίνη

ς: 

IgG1 Συνιστώµενο Σύστηµα Ανίχνευσης LINK-
LABEL 
 
*Η σχετική µε την παρτίδα συγκέντρωση Ig είναι 
διαθέσιµη εφ’ όσον ζητηθεί. 

Συµπύκνωµα 
Πρωτεϊνης: 

10 – 15 mg/ml* 

 
Προοριζόµενη Χρήση  
Αυτό το αντίσωµα διατίθεται επί του παρόντος για in vitro διαγνωστική χρήση. 
Αυτό το µονοκλωνικό αντίσωµα έχει σχεδιαστεί για την ειδική εντόπιση της πρωτεϊνης CA19-9 
σε µονιµοποιηµένες µε φορµαλίνη και εµπεδωµένες σε παραφίνη ιστολογικές τοµές. 
Σύνοψη και Επεξηγήσεις  
Το αντιγόνο του καρκινώµατος 19-9 (CA19-9) είναι ένα υδρογονανθρακικό αντιγόνο που 
αντιδρά ειδικά µε Sialyl Lewis-containing γλυκολιπίδια και έχει αποµονωθεί και χαρακτηριστεί 
ως το ολιγοσακχαριδικό σιαλοµένο λακτο-Ν-φουκοπενταοζικό ΙΙ αντιγόνο. Το αντιγόνο CA19-
9 είναι ένας χρήσιµος δείκτης του ορού την παρακολούθηση του γαστρεντερικού και 
παγκρεατικού καρκίνου. Αυτό το µονοκλωνικό αντίσωµα κατευθύνεται ενάντια στο CA19-9 
αντιγόνο, που εκφράζεται στα κύτταρα του όγκου από καρκινώµατα του παχέος 
εντέρου/πρωκτού, του στοµάχου και του παγκρέατος. Μπορεί επίσης να ανευρεθεί σε χρόνια 
παγκρεατίτιδα και στον υγιή βλεννογόνο του παχέος εντέρου ασθενών µε καρκίνο του παχέος 
εντέρου/πρωκτού, καθιστώντας το έτσι πολύτιµο δείκτη του κινδύνου επανεµφάνισης του 
όγκου. Στο θυρεοειδή αδένα, το CA19-9 µπορεί να είναι ένας διαφοροδιαγνωστικός δείκτης για 
το χαρακτηρισµό υπερπλαστικών και νεοπλασµατικών βλαβών. 
 
Αρχές του Πρωτοκόλλου 
Η επίδειξη αντιγόνων µε την ανοσοϊστοχηµεία είναι µία διεργασία που πραγµατοποιείται σε 
δύο στάδια και περιλαµβάνει αφ’ ενός τη σύνδεση ενός πρωτοταγούς αντισώµατος στο υπό 
εξέταση αντιγόνο και, αφ’ ετέρου, την ανίχνευση του συνδεδεµένου αντισώµατος µε ένα 
χρωµογόνο. Το πρωτοταγές αντίσωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ανοσοϊστοχηµεία είτε µε 
χειρωνακτικές τεχνικές είτε χρησιµοποιώντας το Αυτόµατο Σύστηµα Χρώσης της BioGenex. Η 
BioGenex διαθέτει µια ποικιλία συστηµάτων ανίχνευσης Super Sensitive, που περιλαµβάνουν 
τεχνολογία βασισµένη σε link-labels και σε πολυµερή, για την ανίχνευση του χρωµογονικού 
σήµατος από κεχρωσµένους ιστούς και κύτταρα.  
 
Παρεχόµενα Αντιδραστήρια  
Κεκαθαρµένο µονοκλωνικό αντίσωµα ποντικιού από λυοφιλιωµένο ασκητικό υγρό αραιωµένο 
σε PBS, pH 7,6, το οποίο περιέχει 1% BSA και 0,09% αζίδιο του νατρίου. 
 
Αραίωση Πρωτοταγούς Αντισώµατος  
Το αντίσωµα αυτό έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση µε το σύστηµα ανίχνευσης, όπως 
περιγράφεται παραπάνω και δεν χρειάζεται περαιτέρω αραίωση. Περαιτέρω αραίωση µπορεί να 
έχει ως αποτέλεσµα περιορισµένη ευαισθησία. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα πρέπει να 
ελεγχθεί από το χρήστη.  
 

Απαιτούµενα Αλλά Μη Παρεχόµενα Αντιδραστήρια  
∆εν παρέχονται όλα τα αντιδραστήρια και τα υλικά που απαιτούνται για την ανοσοϊστοχηµεία. 
Αντιδραστήρια προ-θεραπείας, συστήµατα ανίχνευσης Super Sensitive, πλακίδια ελέγχου, 
αντιδραστήρια ελέγχου και άλλα βοηθητικά αντιδραστήρια διατίθενται από τη BioGenex. 
Παρακαλείστε να ανατρέξετε στα ένθετα προϊόντος των συστηµάτων ανίχνευσης 
Ανοσοϊστοχηµείας Super Sensitive της BioGenex για λεπτοµερή πρωτόκολλα και οδηγίες.    
 
Η διαδικασία ανοσοϊστοχηµείας ενδέχεται να απαιτεί άλλον εργαστηριακό εξοπλισµό που δεν 
παρέχεται, συµπεριλαµβανοµένων φούρνου ή επωαστικού θαλάµου (ικανών να διατηρήσουν 
56-60°C), Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Χρώσης της BioGenex, Θαλάµου Υγρασίας, 
Φούρνου Μικροκυµάτων, ∆οχείων Χρώσης ή λουτρών, Χρονοµετρητή (ικανού για διαστήµατα 
3-20 λεπτών), Φιαλών Έκπλυσης, Απορροφητικών Σπόγγων, πλακιδίων Μικροσκοπίου (προ-
επεξεργασµένων µε πολυ-L-Λυσίνη), Καλυπτρών, χαρτιού καθαρισµού Φακών και 
Φωτοµικροσκοπίου µε µεγέθυνση 200Χ.   
 
Φύλαξη και Χειρισµός  
Τα αντισώµατα πρέπει να αποθηκεύονται στους 2-8°C δίχως περαιτέρω αραίωση. Νέες 
αραιώσεις, εάν απαιτούνται, πρέπει να πραγµατοποιούνται πριν τη χρήση και είναι σταθερές 
για έως και µία ηµέρα σε θερµοκρασία δωµατίου (20-26°C). Τα αχρησιµοποίητα µέρη 
παρασκευασµάτων αντισωµάτων θα πρέπει να απορρίπτονται µετά από µία ηµέρα.     
 
Αυτό το αντίσωµα είναι κατάλληλο για χρήση έως την ηµεροµηνία λήξης, όταν φυλάσσεται 
στους 2-8°C. Μη χρησιµοποιείτε το προϊόν µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στο 
φιαλίδιο. Εάν τα αντιδραστήρια φυλάσσονται σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που 
καθορίζονται στα ένθετα συσκευασίας, πρέπει να ελέγχονται από το χρήστη (Κογκρέσσο 
Η.Π.Α., 1992).   
 
Η παρουσία ιζήµατος ή µίας ασυνήθιστης οσµής υποδηλώνει ότι το αντίσωµα αλλοιώνεται και 
δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 
 
Οι θετικοί και αρνητικοί µάρτυρες θα πρέπει να τρέχουν παράλληλα µε όλα τα δείγµατα 
ασθενών. Εάν παρατηρηθεί µία µη αναµενόµενη χρώση που δεν µπορεί να αιτιολογηθεί από 
παραλλαγές στις εργαστηριακές διαδικασίες και υπάρχει υποψία προβλήµατος µε το αντίσωµα, 
επικοινωνήστε µε την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της BioGenex στο (925) 275-0550 ή µε 
τον τοπικό διανοµέα σας.    
 
Συλλογή και Προετοιµασία ∆ειγµάτων  
Οι µονιµοποιηµένοι σε φορµαλίνη 10% (v/v) ιστοί είναι κατάλληλοι προς χρήση πριν την 
εµπέδωση σε παραφίνη. Ανατρέξτε στις βιβλιογραφικές αναφορές (Kiernan, 1981: Sheehan & 
Hrapchak, 1980) για περισσότερες πληροφορίες για την προετοιµασία των δειγµάτων.  
 
Επεξεργασία των Ιστών Πριν από τη Χρώση  
Η προ-επεξεργασία των ιστών, εάν απαιτείται, θα πρέπει να εκτελείται όπως προτείνεται στην 
ενότητα της διαδικασίας χρώσης.    
 
Προφυλάξεις  
Αυτό το αντίσωµα περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό σε σηµαντική συγκέντρωση σύµφωνα µε 
το U.S. 29 CFR 1910.1200, το OSHA Hazard Communication Standard και την Οδηγία 
91/155/EC της ΕΟΚ. Ωστόσο, αυτό το προϊόν περιέχει αζίδιο του νατρίου, σε συγκεντρώσεις 
µικρότερες του 0,1%. Το αζίδιο του νατρίου δεν έχει ταξινοµηθεί ως ένας επικίνδυνος χηµικός 
παράγοντας,στις συγκεντρώσεις στις οποίες ανευρίσκεται στο προϊόν. Ωστόσο, οι πληροφορίες 
τοξικότητας που αφορούν το αζίδιο του νατρίου στις συγκεντρώσεις στο προϊόν δεν έχουν 
διερευνηθεί εκτενώς. Το αζίδιο του νατρίου µπορεί να αντιδράσει µε το µόλυβδο ή το χαλκό 
των υδραυλικών σωληνώσεων και να σχηµατίσει εξαιρετικά εκρηκτικά µεταλλικά αζίδια. Με 
την αποκοµιδή του, ξεπλύνετε µε άφθονη ποσότητα νερού για να εµποδίσετε το σχηµατισµό 
αζιδίου στις υδραυλικές σωληνώσεις (Κέντρο για τον Έλεγχο Νοσηµάτων, 1976, Εθνικό 
Ινστιτούτο για την Επαγγελµατική Ασφάλεια και Υγεία, 1976). Για περισσότερες πληροφορίες, 
ένα Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικών για το αζίδιο του νατρίου σε καθαρή µορφή 
διατίθεται κατόπιν αιτήσεως. Μην αναρροφάτε µε την πιπέττα από το στόµα και αποφύγετε την 
επαφή των αντιδραστηρίων και των δειγµάτων µε το δέρµα και τους βλεννογόνους. Εάν τα 
αντιδραστήρια και τα δείγµατα έρθουν σε επαφή µε ευαίσθητες περιοχές, πλύνετε µε άφθονη 
ποσότητα νερού. Ελαχιστοποιήστε τη µικροβιακή µόλυνση των αντιδραστηρίων, καθώς σε 
διαφορετική περίπτωση µπορεί να εµφανιστεί αύξηση στη µη ειδική χρώση.  
Ανατρέξτε στα κατάλληλα ένθετα συσκευασίας για οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφαλείας 
σχετικά µε τα αντιδραστήρια ανίχνευσης και άλλα υλικά, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
µε το αντίσωµα.      
 
∆ιαδικασία Χρώσης  
Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τις συνθήκες που συνιστώνται ειδικά για αυτό το 
αντίσωµα. Ανατρέξτε στο ένθετο συσκευασίας του συστήµατος ανίχνευσης για καθοδήγηση 
σχετικά µε τα ειδικά πρωτόκολλα χρώσης ή µε άλλες προδιαγραφές.  
Παράµετρος Συστάσεις της BioGenex 
Είδος Ιστού Μονιµοποιηµένος µε Φορµαλίνη, Εµπεδωµένος 

σε Παραφίνη 
Προεπεξεργασία AR Citra Plus, 
Ιστός Μάρτυρας ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ 
Αραίωση Συµπυκνώµατος 1: 10-30 
Χρόνος Επώασης και 
Θερµοκρασία 

30 λεπτά @ Θ∆ 

 
Έλεγχος Ποιότητας  
Ο συνιστώµενος θετικός µάρτυρας ιστός για αυτό το αντίσωµα είναι ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ. FB-
424M/ FG-424M ιστοί διατίθενται από την BioGenex για Έλεγχο Ποιότητας. Ανατρέξτε στο 
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κατάλληλο ένθετο συσκευασίας του συστήµατος ανίχνευσης για καθοδήγηση στις γενικές 
διαδικασίες ελέγχου ποιότητας.  
Αντιµετώπιση Προβληµάτων 
Ανατρέξτε στην ενότητα αντιµετώπισης προβληµάτων στα ένθετα συσκευασίας των 
Συστηµάτων Ανίχνευσης BioGenex Super Sensitive της BioGenex (ή άλλα ισοδύναµα 
συστήµατα ανίχνευσης) για επανορθωτικές δράσεις σε θέµατα που σχετίζονται µε τα 
συστήµατα ανίχνευσης ή επικοινωνήστε µε το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της BioGenex στο 
(925) 275-0550 για την αναφορά ασυνήθιστης χρώσης.  
 
Αναµενόµενα Αποτελέσµατα  
Το αντιγόνο του καρκινώµατος 19-9 (CA19-9) είναι ένα υδρογονανθρακικό αντιγόνο που 
αντιδρά ειδικά µε Sialyl Lewis-containing γλυκολιπίδια και έχει αποµονωθεί και χαρακτηριστεί 
ως το ολιγοσακχαριδικό σιαλοµένο λακτο-Ν-φουκοπενταοζικό ΙΙ αντιγόνο. Το αντιγόνο CA19-
9 είναι ένας χρήσιµος δείκτης του ορού στη διάγνωση και την παρακολούθηση του 
γαστρεντερικού και παγκρεατικού καρκίνου. Αυτό το µονοκλωνικό αντίσωµα κατευθύνεται 
ενάντια στο CA19-9 αντιγόνο, που εκφράζεται στα κύτταρα του όγκου από καρκινώµατα του 
παχέος εντέρου/πρωκτού, του στοµάχου και του παγκρέατος. Μπορεί επίσης να ανευρεθεί σε 
χρόνια παγκρεατίτιδα και στον υγιή βλεννογόνο του παχέος εντέρου ασθενών µε καρκίνο του 
παχέος εντέρου/πρωκτού, καθιστώντας το έτσι πολύτιµο δείκτη του κινδύνου επανεµφάνισης 
του όγκου. Στο θυρεοειδή αδένα, το CA19-9 µπορεί να είναι ένας διαφοροδιαγνωστικός 
δείκτης για το χαρακτηρισµό υπερπλαστικών και νεοπλασµατικών βλαβών. Η ερµηνεία του 
αποτελέσµατος χρώσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Κάθε πειραµατικό 
αποτέλεσµα θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από ένα ιατρικά εδραιωµένο διαγνωστικό προϊόν ή  
διαγνωστική διαδικασία.  
 
Περιορισµοί του Πρωτοκόλλου  
Η ανοσοϊστοχηµεία (IHC) είναι µία σύνθετη τεχνική που περιλαµβάνει τόσο ιστολογικές όσο 
και ανοσολογικές µεθόδους ανίχνευσης. Η επεξεργασία και ο χειρισµός των ιστών πριν την 
ανοσοχρώση µπορούν επίσης να προκαλέσουν ασυνεπή αποτελέσµατα. Παραλλαγές στη 
µονιµοποίηση και εµπέδωση ή η ενυπάρχουσα φύση του ιστού µπορούν να προκαλέσουν 
µεταβολές στα αποτελέσµατα (Nadji and Morales, 1983). Η ενδογενής δράση της 
υπεροξειδάσης ή της ψευδοϋπεροξειδάσης στα ερυθροκύτταρα και η ενδογενής βιοτίνη 
µπορούν να προκαλέσουν µη ειδική χρώση ανάλογα µε το σύστηµα ανίχνευσης που 
χρησιµοποιείται. Ιστοί που περιέχουν το Αντιγόνο Επιφανείας της Ηπατίτιδας B (HBsAg) 
µπορεί να δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσµατα µε τα συστήµατα υπεροξειδάσης horse radish 
(armoracia lapathifolia) (Omata et al, 1980). Η ακατάλληλη αντίθετη χρώση και επικάλυψη 
ενδέχεται να αλλοιώσουν την ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  
 
Χαρακτηριστικά Απόδοσης  
Η BioGenex έχει διεξάγει έρευνες για την αξιολόγηση της επίδοσης του αντισώµατος µε τα  
συστήµατα ανίχνευσης της BioGenex και τα παρελκόµενά τους. Τα αντισώµατα έχουν 
ανευρεθεί ευαίσθητα και επιδεικνύουν ειδική σύνδεση µε το υπό εξέταση αντιγόνο µε ελάχιστη 
έως καθόλου σύνδεση µε µη ειδικούς ιστούς ή κύτταρα. Τα αντισώµατα της BioGenex έχουν 
επιδείξει αναπαράξιµα και συνεπή αποτελέσµατα όταν χρησιµοποιούνται εντός της ίδιας 
σειράς, µεταξύ διαφορετικών σειρών, µεταξύ παρτίδων και, όπου έχει εφαρµογή, µεταξύ 
χειρωνακτικών και αυτοµατοποιηµένων σειρών. Έχει προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα 
παραµένουν σταθερά για τις χρονικές περιόδους που καθορίζονται στις ετικέτες, είτε µε 
µεθόδους ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο είτε µε τη µέθοδο του επιταχυνόµενου ελέγχου. Η 
BioGenex εξασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος, µέσω ποιοτικού ελέγχου κατά 100% σε 
όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο, καθώς και µέσω προγραµµάτων επιτήρησης. 
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