
NADAL® CrP Test (Ref. 311003)  
 
 
 

1.Προβλεπόμενη Χρήση 

Η δοκιμή NADAL® CrP προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί για τον ημιποσοτικό προσδιορισμό 
και την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων CRP 
σε δείγματα ολικού και τριχοειδικού αίματος καθώς 
και σε δείγματα ορού και πλάσματος. 
2.Εισαγωγή και Κλινική Σημασία 
Η πρωτεΐνη C-reactive (CrP) στα δείγματα ασθενών 
έχει βρεθεί σε συνδυασμό με οξείες μολύνσεις, 
νεκρωτικές καταστάσεις και ποικίλες φλεγμονώδεις 
διαταραχές. Υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων CrP και της εμφάνισης της φλεγμονώδους 
διαδικασίας. Η παρακολούθηση των επιπέδων CrP 
σε δείγματα ασθενών υποδηλώνει την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την 
αξιολόγηση της ανάρρωσης του ασθενούς. 
Χρησιμοποιείται ειδικότερα για τη διαφοροποίηση 
των βακτηριακών λοιμώξεων από λοιμώξεις από 
ιούς. 
3. Αρχή Λειτουργίας 
Η δοκιμή NADAL® CrP είναι μια 
ανοσοχρωματογραφική δοκιμή που βασίζεται σε δύο 
ειδικά αντισώματα κατά του ανθρώπινου CrP. Ο 
εξαρτώμενος από τη συγκέντρωση σχηματισμός των 
γραμμών δοκιμής επιτρέπει έναν ταχύ ημιποσοτικό 
προσδιορισμό του CrP σε δείγματα πλήρους 
αίματος / ορού / πλάσματος. 
Η άκρη της δοκιμαστικής λωρίδας εμβαπτίζεται στο 
δείγμα δοκιμής το οποίο αραιώνεται με ρυθμιστικό 
διάλυμα. Το δείγμα κινείται κατά μήκος της ταινίας 
δοκιμής από κάτω προς τα πάνω. Αν το δείγμα 
δοκιμής περιέχει CrP, αυτό συνδέεται με το πρώτο 
αντίσωμα αντι-CrP το οποίο είναι συζευγμένο με 
κόκκινο κολλοειδή χρυσό για τη χρωματική 
σήμανση. Το σύμπλεγμα κόκκινου συμπλέγματος 
αντισώματος-χρυσού, μαζί με το υγρό του δείγματος, 
διαχέεται διαμέσου της μεμβράνης που είναι προ-
διανεμημένη με γραμμές διαφορετικών ποσοτήτων 
του δεύτερου αντισώματος αντι- CrP. 
Το σύμπλεγμα CrP-αντισώματος-χρυσού 
ακινητοποιείται με αντισώματα προ-επικαλυμένα στη 
μεμβράνη που οδηγούν στον σχηματισμό κόκκινων 
γραμμών. Ο αριθμός των γραμμών εξαρτάται από τη 
συγκέντρωση CrP στο δείγμα. Όσο περισσότερο 
CrP περιέχεται στο δείγμα, τόσο περισσότερες 
κόκκινες γραμμές γίνονται ορατές. 
Η γραμμή ελέγχου χρησιμεύει ως διαδικαστικός 
έλεγχος και επιβεβαιώνει τον επαρκή όγκο 
δείγματος, την επαρκή διόγκωση μεμβράνης και την 
ορθή τεχνική της διαδικασίας. 
4. Υλικά και Αντιδραστήρια που παρέχονται 
• 20 δοκιμαστικές ταινίες NADAL® CrP (μεμονωμένα 
συσκευασμένες) 
• 20 πλαστικοί σωλήνες που περιέχουν ρυθμιστικό 
διάλυμα (1 mL) 
• 20 τριχοειδής σωλήνες από άκρο σε άκρο (10 μl) 
• 1 σταθμός εργασίας 
• 1 ένθετο 
5. Επιπρόσθετα Υλικά που χρειάζονται 

• Χρονοδιακόπτης 
• Βελόνα παρακέντησης  

• Υποδοχή τριχοειδή σωλήνα / τσιμπιδά 
6. Αποθήκευση και Σταθερότητα 
Το κιτ δοκιμής θα πρέπει να φυλάσσεται στους 2-30 
° C μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται 
στη σφραγισμένη θήκη αλουμινίου. Η ταινία δοκιμής 
πρέπει να παραμείνει στη σφραγισμένη θήκη μέχρι 
να χρησιμοποιηθεί. Μην καταψύχετε. Πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των 
συστατικών του κιτ δοκιμής από μόλυνση. Μην 
χρησιμοποιείτε τη δοκιμασία εάν υπάρχουν ενδείξεις 
μικροβιακής μόλυνσης ή καθίζησης. Η βιολογική 
μόλυνση των συσκευών διανομής, των δοχείων ή 
των αντιδραστηρίων μπορεί να οδηγήσει σε ψευδή 
αποτελέσματα. 
7.Οδηγίες Ασφαλείας 
• Για επαγγελματική διαγνωστική χρήση in-vitro. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη δοκιμή μετά την ημερομηνία 
λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. 
• Μην χρησιμοποιείτε τη δοκιμασία αν η θήκη του 
αλουμινίου είναι κατεστραμμένη. 
• Μην επαναχρησιμοποιείτε δοκιμές. 
• Αυτό το σετ δοκιμών περιέχει προϊόντα ζωικής 
προέλευσης. Πιστοποιημένη γνώση της καταγωγής 
ή / και της υγειονομικής κατάστασης των ζώων δεν 
εγγυάται πλήρως την απουσία μεταδοτικών 
παθογόνων παραγόντων. Συνεπώς, συνιστάται να 
αντιμετωπίζονται αυτά τα προϊόντα ως δυνητικά 
μολυσματικά και να αντιμετωπίζονται με συνήθεις 
προφυλάξεις ασφαλείας (π.χ. 
κατάποση ή εισπνοή). 
• Αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση των 
δειγμάτων χρησιμοποιώντας ένα νέο δοχείο 
συλλογής δειγμάτων για κάθε δοκίμιο που 
λαμβάνεται. 
• Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρη τη διαδικασία πριν 
από τη δοκιμή. 
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στην περιοχή όπου 
χειρίζονται τα δείγματα και τα κιτ. 
• Χειριστείτε όλα τα δείγματα σαν να περιέχουν 
μολυσματικούς παράγοντες. 
•Τηρήστε τις καθιερωμένες προφυλάξεις κατά των 
μικροβιολογικών κινδύνων καθ 'όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας και ακολουθήστε τις τυποποιημένες 
διαδικασίες για την κατάλληλη διάθεση των 
δειγμάτων. 
• Φορέστε προστατευτικά ρούχα όπως 
εργαστηριακά παλτά, γάντια μιας χρήσης και 
προστασία των ματιών όταν δοκιμάζονται τα 
δείγματα. 
• Μην εναλλάσσετε ή αναμιγνύετε αντιδραστήρια 
από διαφορετικές παρτίδες. 
• Η υγρασία και η θερμοκρασία μπορεί να 
επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα. 
• Τα χρησιμοποιούμενα υλικά δοκιμής πρέπει να 
απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. 
8. Συλλογή δείγματος και προετοιμασία 
Προετοιμασία 
Πριν εκτελέσετε τη δοκιμή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα 
δοκίμια έρχονται σε θερμοκρασία δωματίου (βλέπε 
"Αποθήκευση& Σταθερότητα "). Λαμβάνετε ένα 
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σωληνάριο που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα από το 
κιτ δοκιμής. Σημειώστε το με το όνομα ασθενούς ή 
το αναγνωριστικό. Ξεβιδώστε το καπάκι. 
Δειγματοληψία αίματος 
1. Απολυμάνετε την άκρη του δακτύλου. 
Χρησιμοποιώντας μια βελόνα, εξάγετε μια σταγόνα 
αίματος από την άκρη του δακτύλου. 
2. Με τον παρεχόμενο τριχοειδή σωλήνα, πάρτε 10 
μl αίματος. Είναι σημαντικό να γεμίζεται τον 
τριχοειδή σωλήνα μέχρι το ανώτερο άκρο. Για 
λόγους υγιεινής, κρατήστε τον τριχοειδή σωλήνα με 
ένα τριχοειδές συγκρατητήρα ή τσιμπιδάκι. 
Εναλλακτικά, το αίμα μπορεί επίσης να ληφθεί με 
μικροπιπέτα. 
Σημείωση: Σε περίπτωση χρήσης μικροπιπέδων ή 
άλλων τριχοειδών θα πρέπει να χορηγηθεί όγκος 
δείγματος ακριβώς 10 μl. 
Αδειάστε το δείγμα αίματος αμέσως για να 
αποφύγετε την πήξη. 
Αραίωση δείγματος / σταθερότητα δείγματος 
1. Χορηγήστε το 
τριχοειδές άκρο που έχει 
συμπληρωθεί με αίμα 
στον αντίστοιχο πλαστικό 
σωλήνα με ρυθμιστικό 
διάλυμα αραίωσης.  
Εναλλακτικά, μπορούν να 
προστεθούν απευθείας 10 
μl αίματος με μικροπιπέτα στο buffer.  

ή 
μεταφέρετε 5 μl ορού / 
πλάσματος στον αντίστοιχο 
πλαστικό σωλήνα με ρυθμιστικό 
διάλυμα αραίωσης.  
 
 
2. Κλείστε το σωλήνα και 
ανακινήστε το δείγμα με το 
χέρι για περίπου 10 
δευτερόλεπτα έτσι ώστε το 
αίμα να απελευθερωθεί από 
το τριχοειδές και το δείγμα 
και το ρυθμιστικό διάλυμα 
αραίωσης να αναμιχθούν 
καλά.  
3. Αφήστε το αραιωμένο δείγμα να παραμείνει για 
περίπου 1 λεπτό. 
4. Το δείγμα μπορεί στη 
συνέχεια να χρησιμοποιηθεί 
αμέσως να αποθηκευθεί για 
έως και 8 ώρες. 
Σημείωση: Μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν αίμα 
EDTA, κιτρικό ή ηπαρίνη. 
Πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής, πρέπει να 
αραιώνεται ανάλογα με το παρεχόμενο buffer.  
9. Διαδικασία Εξέτασης 
Μετά το άνοιγμα της σφραγισμένης 
συσκευασίας, η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται 
γρήγορα, καθώς οι ταινίες μέτρησης είναι 
ευαίσθητες στην υγρασία. 
1. Ανοίξτε τη θήκη από αλουμίνιο και βγάλτε τη 
δοκιμαστική λωρίδα με την ένδειξη CRP στο τέλος. 
Μην αγγίζετε το λευκό πεδίο με τα δάχτυλά σας. 

2. Ανοίξτε το σωλήνα με το 
αραιωμένο δείγμα και βυθίστε τη 
δοκιμαστική ταινία με το άλλο 
άκρο στο υγρό.  
Βεβαιωθείτε ότι έχετε βυθίσει τη 
δοκιμαστική ταινία όχι πάνω από 
τη μέγιστη γραμμή σήμανσης 
(MAX). Αποφύγετε σε κάθε 
περίπτωση την άμεση διαβροχή 
του πεδίου των αποτελεσμάτων 
με πλευρικές παύλες ή βυθίζοντας 
τη δοκιμαστική ταινία σε βάθος. 
3. Αφήστε τη δοκιμαστική λωρίδα για τουλάχιστον 10 
δευτερόλεπτα στο αραιωμένο δείγμα μέχρι να γίνει 
ορατό το ελαφρώς ροζ χρώμα του υγρού. 
4. Αφαιρέστε τη δοκιμαστική ταινία και βάλτε την 
πάνω σε ένα απλό υπόστρωμα που δεν αφυδατώνει 
τη δοκιμαστική ταινία (π.χ. τη σακούλα δοκιμής). 
Εναλλακτικά, η ταινία δοκιμής μπορεί να παραμείνει 
στο σωλήνα. 
Ξεκινήστε το χρονοδιακόπτη. 
5. Περιμένετε την εμφάνιση 
χρωματιστών γραμμών. 
Διαβάστε το αποτέλεσμα μετά από 
ακριβώς 5 λεπτά.  
Προσέχετε αυτό το χρονικό 
όριο για να εξασφαλίσετε 
σωστά ημιποσοτικά 
αποτελέσματα. 
10.Ερμηνεία Αποτελεσμάτων 
Σημειώστε ότι η δοκιμή πρέπει να διαβαστεί 
μετά από ακριβώς 5 λεπτά. 
Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων παρακαλούμε 
δείτε το μοτίβο γραμμής που σχηματίστηκε στο 
πεδίο λευκής μεμβράνης. 
Η όριο της ανίχνευσης της δοκιμής είναι 10 μg / 
ml. 
Εάν εμφανίζονται περισσότερες από μία γραμμές 
(γραμμή ελέγχου C), το αποτέλεσμα της δοκιμής 
πρέπει να θεωρείται θετικό: ότι το δείγμα CrP 
ανιχνεύθηκε στο δείγμα. 
Θετικό: 
1 κόκκινη γραμμή δοκιμής (T1) και 1 
κόκκινη γραμμή ελέγχου (C): 

Σε συγκεντρώσεις CrP περίπου 10 μg 
/ ml και υψηλότερες, μια γραμμή 
δοκιμής Τ1 που είναι ελαφρά στην 
αρχή εμφανίζεται εκτός από τη 
γραμμή ελέγχου.  
 
2 κόκκινες γραμμές δοκιμής (Τ1 και 
Τ2) και 1 κόκκινη γραμμή ελέγχου (C): 
Από περίπου 40 μg / ml σε δεύτερη 
γραμμή αχνόχρωμης εξέτασης Τ2 
εμφανίζεται πάνω από την πρώτη 
γραμμή δοκιμής.  
 
3 κόκκινες γραμμές δοκιμής (T1, T2 και 
T3) και 1 κόκκινη γραμμή ελέγχου (C): 
Από περίπου 80 μg / ml σε μια τρίτη 
ασθενική γραμμή δοκιμής Τ3 
εμφανίζεται πάνω από τις δύο πρώτες 
γραμμές δοκιμής.  
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Αρνητικό: Εμφανίζεται μόνο η 
κόκκινη γραμμή ελέγχου. Το CrP 
συγκέντρωση στο δείγμα είναι 
<10 μg / ml.  
 
Άκυρο: 
Η κόκκινη γραμμή ελέγχου δεν εμφανίζεται. 
Ο ανεπαρκής όγκος 
δειγμάτων ή οι 
εσφαλμένες 
διαδικαστικές τεχνικές 
είναι οι πιο πιθανές αιτίες 
για την αποτυχία της 
γραμμής ελέγχου. 
Ελέγξτε τη διαδικασία και 
επαναλάβετε τη δοκιμή με μια νέα ταινία μέτρησης. 
Εάν το πρόβλημα παραμένει, διακόψτε αμέσως τη 
χρήση του κιτ δοκιμής και επικοινωνήστε με τον 
διανομέα σας.  
Σημείωση: Διαβάστε τη δοκιμή μόνο μία φορά μετά 
από 5 λεπτά. Είναι φυσικό για την 
ανοσοχρωματογραφία και την κινητική των ταχέων 
δοκιμών ότι η ένταση όλων των γραμμών αυξάνεται 
με την πάροδο του χρόνου. Εάν η δοκιμασία 
διαβαστεί αργότερα, δεν εξασφαλίζεται μια ακριβής, 
ημιποσοτική ερμηνεία του αποτελέσματος της 
δοκιμής, καθώς οι χαμηλές συγκεντρώσεις θα 
μπορούσαν τότε να εκτιμηθούν ως υπερβολικά 
υψηλές. 
11.Ποιοτικός Έλεγχος 
Ο εσωτερικός διαδικαστικός έλεγχος περιλαμβάνεται 
στη δοκιμαστική ταινία. Μία έγχρωμη γραμμή που 
εμφανίζεται στην περιοχή γραμμής ελέγχου (C) 
θεωρείται εσωτερικός θετικός διαδικαστικός έλεγχος, 
επιβεβαιώνοντας επαρκή όγκο δείγματος και σωστή 
διαδικαστική τεχνική. 
12.Περιορισμοί 
• Το CrP δεν είναι ένας συγκεκριμένος δείκτης για 
κάποια ασθένεια. Όπως συμβαίνει με όλες τις 
συσκευές διάγνωσης in vitro, το αποτέλεσμα δεν 
πρέπει να ερμηνεύεται μόνο του αλλά σε 
συσχετισμό με τα κλινικά ευρήματα. Η αύξηση CrP 
συμβαίνει συχνά πριν εμφανιστούν τυχόν 
συμπτώματα, επομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη 
και οι χρονικές συνδέσεις. • Η ενδοκυτταρική 
διακύμανση των τιμών CrP είναι σχετικά υψηλή. 
Γενικά, οι τιμές> 10 μg / ml μπορούν να θεωρηθούν 
ως αυξημένες στην πλειονότητα των ασθενών. • Η 
δοκιμή δεν είναι κατάλληλη για διαστρωμάτωση 
κινδύνου στεφανιαίας καρδιακές παθήσεις. Για αυτό, 
δεν είναι αρκετά ευαίσθητο. 
13.Χαρακτηριστικά Απόδοσης 
Η δοκιμή βαθμολογήθηκε σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο αναφοράς ανθρώπινου CrP του WHO 
85/506. Το όριο ανίχνευσης της δοκιμής NADAL® 
CrP ρυθμίζεται στα 10 μg / ml με τέτοιο τρόπο ώστε 
μια συγκέντρωση 10 μg / ml στο μη αραιωμένο υλικό 
δείγματος μετά από αραίωση με το παρεχόμενο 
ρυθμιστικό διάλυμα να αποδίδει μια θετική κόκκινη 
γραμμή. Εάν το μη αραιωμένο δείγμα περιέχει 
περισσότερο από 40 μg / ml CrP, εμφανίζεται η 
δεύτερη κόκκινη γραμμή. Σε συγκεντρώσεις 
υψηλότερες από 80 μg / ml CrP, εμφανίζεται η τρίτη 
κόκκινη γραμμή. 

 
Αυτές οι περιοχές συγκέντρωσης θα μπορούσαν να 
επιβεβαιωθούν σε σύγκριση με μια ποσοτική δοκιμή 
αναφοράς. 
Το φαινόμενο αγκίστρου (hook effect) δεν μπόρεσε 
να αποδειχθεί σε συγκέντρωση 2000 μg / ml CrP. Σε 
αυτή τη συγκέντρωση, η δοκιμή έδειξε 
αποτελέσματα> 80 μg / ml.  
Συσχέτιση δείγματος  
Η μελέτη διεξήχθη σε 150 αρνητικά δείγματα (CrP 
<10 μg / ml, επιβεβαιωμένη EIA, 150 πλάσμα) και 
233 θετικά δείγματα ορού και πλάσματος (CrP στο 
εύρος 10-40 μg / ml, επιβεβαιωμένη EIA, 91 
πλάσμα. CrP στο εύρος 40-80 μg / ml, ΕΙΑ 
επιβεβαιωμένο, 60 πλάσμα και CrP> 80 μg / ml, ΕΙΑ 
επιβεβαίωσε, 82 πλάσμα). Όλα τα αποτελέσματα 
προσδιορίστηκαν σε 5 λεπτά. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευαισθησία : 99,1% 
Ειδικότητα: 98,7% 
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