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INSULIN   BI-INS-IRMA 
 

  
 

 
 

 

Trousse pour le dosage immunoradiométrique  
de l’insuline sérique ou plasmatique 

(insuline libre / insuline immunoréactive) 
Pour diagnostic In Vitro 

Immunoradiometric assay for serum  
or plasma insulin 

(free insulin / immunoreactive insulin)  

For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur  
Bestimmung von Insulin in Serum oder Plasma  

(freies/immunoreaktives Insulin)  
Zur In Vitro Diagnostik 

Imunoradiometrický test ke stanovení inzulínu  
v séru nebo plazmě  

(volný inzulín / imunoreaktivní inzulín)  
 

Pro diagnostické použití in vitro 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : Obsah soupravy: 

Tubes revêtus                                       2 x 50 tubes Coated tubes  2x 50 tubes Teströhrchen beschichtet    2 x 50  Röhrchen      Potažené zkumavky                                                               2  x  50  ks 
Solution précipitante            1 x 20 mL Precipitating solution  1 x 20mL  Ausfälllösung   1 x 20 mL    Precipitační roztok                   1 x 20 mL 
Traceur ≤ 460 kBq       1 x 32 mL Tracer ≤ 460 kBq   1 x 32mL Tracer  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL    Tracer ≤ 460 kBq                                  1 x 32 mL 
Solution de lavage        1 x 25 mL Washing solution    1 x 25mL Waschreagenz  1 x 25 mL    Promývací roztok                                   1 x 25 mL 
Calibrateur 0/Diluant (CAL0)       1 x 2 mL Calibrator 0/Diluent (CAL0)   1 x 2mL Kalibrator 0/Diluent (CAL0) 1 x 2 mL    Kalibrátor 0/Diluent (CAL0)                  1 x 2 mL 
Calibrateurs (CAL1-CAL6)       6 x 1 mL Calibrators (CAL1-CAL6)   6 x 1mL Kalibratoren (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL    Kalibrátory (CAL1-CAL6)                  6 x 1 mL 
Contrôle        1 x qsp 1 mL  Control    1 x qs 1mL Kontrolle  1xqs 1 mL     Kontrola                                   1 x asi 1 mL 
Sachet plastique       1 Plastic bag  1 Plastikbeutel 1    Plastový sáček                                  1 
Notice d’utilisation       1 Instruction for use  1 Gebrauchsanleitung 1    Návod k použití                                  1 

Attention: Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium 

Warning: Some reagents contain sodium azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 
 
Upozornění: Některá činidla obsahují azid sodný 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
dell’insulina sierica o plasmatica. 

(insulina libera/insulina immunoreattiva) 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
immunorradiométrica 

de la insulina sérica o plasmática 
(insulina libre / insulina inmunorreactiva) 

Para uso de diagnóstico in vitro 
 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον προσδιορισμό της 
ινσουλίνης του ορού  ή πλάσματος (ελεύθερη ινσουλίνη 

/ ανοσοδραστική ινσουλίνη) 
Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας: 
 

Provette coattate 2 x 50 provette Tubos recubiertos  2 x 50 tubos Επικαλυμμένοι σωλήνες 2x50σωλήνες  

Reagente immunoprecipitante  1 x 20 mL Reactivo immunoprecipitante  1 x 20 mL Διάλυμα κατακρήμνισης  1 x 20mL  
Tracciante ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Trazador  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 460 kBq 1 x 32mL  
Reagente di lavaggio  1 x 25 mL Solución de lavado) 1 x 25 mL Διάλυμα έκπλυσης  1 x 25mL  
Calibratore 0/Diluente 
(CAL0) 1 x 2 mL Calibrador 0/Diluyente (CAL0) 1 x 2 mL Πρότυπο 0/Διαλύτης (CAL0) 1 x 2mL  

Calibratori (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL CAlibradores (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL Πρότυπα (CAL1-CAL6) 6 x 1mL  
Controllo 1 x q.b a 1 mL  Control 1 x csp 1mL Ορός μάρτυρας  1x sq 1mL   
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1  
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσης 1  
Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio 
azide Precauciones : algunos reactivos contienen azida 

sódica 
Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του 

νατρίου.   
 

 
 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Wyjaśnienie 
symboli 

Objašnjenje 
simbola 

Vysvětlení 
symbolů 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Evropska 
usaglašenost 

Evropská 
shody 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

Mezní teplota 
skladování 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Numer partii Šifra serije Č. šarže 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Upotrebiti do Použitelné 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 

Patrz dołączona 
ulotka 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

Přečtěte si 
návod k použití 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In Vitro Dispositivo de 

diagnóstico In Vitro 
διαγνωστική 

συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

Diagnostika in 
vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 
Wyprodukowane 

przez 
Proizveo Vyrobil 

 
Référence Catalogue number 

Katalog Nr. 
N. catalogo 

Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec Kataloški broj Reference 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba probówek Broj 

određivanja 
Počet 

zkumavek 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate 

Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

Probówki 
powlekane 

Obložene 
epruvete 

potažené 
zkumavky 

RIP Solution 
précipitante 

Precipitating  

solution 
Ausfällösung 

Reagente 
immunoprecipitante 

Reactivo  
immunoprecipitante 

Κατακρημνιστικό 
διάλυμα 

wytrącanie 
rozwiązanie 

precipitirajući 
rastvor 

precipitační 
roztok 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 
Znacznik 

radioaktywny 
Radioaktivni 

indikator 
Tracer 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrator Kalibrátor 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontrola Kontrola 

 
 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL POL SRB CES 



 
 
MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouvelle langue : tchèque 

 
 
        Changes from the previous version :  

New langage : czech 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
          Tschechische Sprache  

  
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Lingua ceca 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Idioma checo 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τσεχική γλώσσα 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Język czeski 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Češki jezik 
 
 
Změny z předchozí verze: 
Český jazyk 
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https://www.linguee.fr/allemand-francais/traduction/tschechische+Sprache.html
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Η BI-INS-IRMA είναι μία δοκιμασία που προορίζεται για τον ραδιοανοσομετρικό προσδιορισμό της ινσουλίνης του ορού ή του 
πλάσματος ελεύθερη ινσουλίνη / ανοσοδραστική ινσουλίνη). 
Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ινσουλίνη είναι μία παγκρεατική ορμόνη (μοριακού βάρους 5800 Dalton) που εκκρίνεται από τα β κύτταρα των νησιδίων 
του Langerhans. Αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες Α και Β που ενώνονται μεταξύ τους με δύο δισουλφιδικούς δεσμούς.  
Η ινσουλίνη είναι ο κύριος ορμονικός ιστικός παράγοντας που ρυθμίζει την αποθήκευση και τη χρησιμοποίηση των 
υδατανθράκων, των λιπιδίων και των πρωτεϊνών των τροφών που απορροφώνται κατά τη διάρκεια ενός γεύματος: 
* μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος προς τη φυσιολογική τιμή του 1 g/L, αφ’ ενός μεν ευνοώντας την αποθήκευση 

της γλυκόζης με τη μορφή γλυκογόνου στα μυϊκά και ηπατικά κύτταρα, και αφ’ ετέρου αναστέλλοντας τη γλυκογονόλυση 
και την ηπατική γλυκονεογένεση. 

* αναστέλλει τη λιπόλυση και την κετονογένεση και διεγείρει τη σύνθεση των λιπαρών οξέων και τριγλυκεριδίων από τη γλυκόζη.  
* ευνοεί την πρωτεϊνική σύνθεση και επίσης διεγείρει τη σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων.   
Ο σακχαρώδης διαβήτης αντιπροσωπεύει μία ετερογενή ομάδα νόσων που έχουν κοινό στοιχείο τη χρόνια αύξηση των επιπέδων 
γλυκόζης στο αίμα: 
* ο ινσουλινο-εξαρτώμενος διαβήτης (ΙΕΔ), ή διαβήτης τύπου I, είναι μία παθολογική αυτάνοση κατάσταση ειδική του οργάνου, 

οφειλόμενη στην καταστροφή των β-κυττάρων των νησιδίων του Langerhans από τα Τ λεμφοκύτταρα. Η καταστροφή των β-
κυττάρων μπορεί να καταλήξει σε απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης.  

* ο μη ινσουλινο-εξαρτώμενος διαβήτης (ΜΙΕΔ), ή διαβήτης τύπου II, χαρακτηρίζεται από ηπατική και περιφερική αντίσταση στη 
μεταβολική δράση της ινσουλίνης (οφειλόμενη σε γενετικούς παράγοντες, σε παχυσαρκία, σε υπερσιτισμό, σε στρες, άλλους 
παράγοντες), καθώς και από ποιοτικές και ποσοτικές διαταραχές της έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας.  
Πολλές πιθανότητες μπορούν να εξηγήσουν αυτόν τον τύπο διαβήτη: 
- αλλοίωση των ινσουλινικών υποδοχέων ή μείωση του αριθμού τους στα κύτταρα στόχους, 
- ένα λάθος στο επίπεδο της μεταβίβασης του ινσουλινικού μηνύματος στο κύτταρο στόχο, 
- μία ανωμαλία του μεταβολισμού της γλυκόζης, 
- μία αποδιάταξη ή απενεργοποίηση της ινσουλίνης από μία ουσία του αίματος.  

Ο προσδιορισμός της ινσουλίνης επιτρέπει τη διερεύνηση της έκκρισης αυτής της ορμόνης τόσο κάτω από φυσιολογικές όσο και από 
παθολογικές συνθήκες: 
 
1° - Διάγνωση του διαβήτη: ο προσδιορισμός της βασικής έκκρισης ινσουλίνης καθώς και της έκκρισης κατά τις δοκιμασίες φόρτισης 
αποτελεί ένα καλό εργαλείο διερεύνησης των εκκριτικών δυνατοτήτων του παγκρέατος στους διαβητικούς. Οι μετρήσεις των επιπέδων 
ινσουλίνης μετά από φόρτιση γλυκόζης επιτρέπει τη διαφοροποίηση των ινσουλινοεξαρτώμενων διαβητών (DID), στους οποίους η 
ινσουλιναιμία είναι χαμηλή, από τους μη ινσουλινοεξαρτώμενους διαβήτες (DNID), όπου, αντίθετα, διατηρείται ή ακόμα συχνά 
αυξάνεται.  
2° - Πρώιμη διάγνωση του διαβήτη: η μείωση της έντασης της πρώιμης αιχμής της ινσουλινοαπόκρισης μετά από υπεργλυκαιμία 
που προκλήθηκε ενδοφλεβίως σηματοδοτεί την παρουσία ‘’προδιαβήτη’’ και έτσι δίνεται η δυνατότητα για διάγνωση του διαβήτη πριν 
αυτός εκδηλωθεί κλινικά.  
3° - Παρακολούθηση του διαβήτη που αντιμετωπίζεται με αγωγή ινσουλίνης: η γνώση της ινσουλιναιμίας είναι χρήσιμη κατά την 
έναρξη της θεραπείας με ινσουλίνη. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ινσουλίνη, σε περίπτωση προβλήματος γλυκαιμικής 
ισορροπίας, ο προσδιορισμός της ινσουλίνης έπειτα από ένεση επιτρέπει τον προσδιορισμό της διάρκειας δράσης των διαφόρων 
μειγμάτων ινσουλίνης. Η διερεύνηση των περιπτώσεων θεραπείας τεχνητού παγκρέατος συντελεί στον ακριβή προσδιορισμό αυτών 
των φαρμακοκινητικών μελετών. 
4° - Διάγνωση των επιπλοκών του μη ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη (DNID): η μακροαγγειοπάθεια αποτελεί το 60 % έως 75 % 
των αιτιών θανάτου των μη ινσουλινοεξαρτώμενων διαβητικών. Τα αυξημένα επίπεδα της ινσουλίνης στην κυκλοφορία αποτελούν 
σταθερά έναν ειδικό παράγοντα κινδύνου. Πρέπει λοιπόν να προσδιορίζονται τα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας, επειδή αυτά αποτελούν 
ένα προγνωστικό εργαλείο ενός κινδύνου θανάτου από στεφανιαία νόσο πιο ευαίσθητο και πιο αξιόπιστο από την υπεργλυκαιμία. 
5° - Διάγνωση του ινσουλινώματος: η μελέτη της έκκρισης ινσουλίνης επιτρέπει τη διαφορική διάγνωση μεταξύ μιας αυτόματης 
υπογλυκαιμίας οφειλόμενης σε όγκο των β κυττάρων του Langerhans (αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης) και ενός εξωπαγκρεατικού όγκου 
(χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης). 
Στους ασθενείς που παρουσιάζουν αντισώματα έναντι της ινσουλίνης (αντισώματα έναντι της ινσουλίνης επαγόμενα από 
ινσουλινοθεραπεία ή αυτό-αντισώματα έναντι της ινσουλίνης που είναι παρόντα κατά τον προδιαβήτη, πριν από οποιαδήποτε αγωγή 
με ινσουλίνη), διαμορφώνεται μία ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης και της δεσμευμένης ινσουλίνης. Για το διαχωρισμό της ελεύθερης 
ινσουλίνης από την ινσουλίνη που είναι δεσμευμένη στα αντισώματα έναντι της ινσουλίνης, χρησιμοποιείται μία τεχνική κατακρήμνισης 
με πολυαιθυλενογλυκόλη. Μετά από φυγοκέντρηση, η ελεύθερη ινσουλίνη, που είναι βιολογικά ενεργή προσδιορίζεται στο υπερκείμενο.   
3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Η BI-INS-IRMA είναι μία ραδιοανοσομετρική τεχνική (τεχνική σάντουιτς) που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Χρησιμοποιεί ένα ζεύγος μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι της ινσουλίνης που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με πολύ ακριβή κριτήρια 

εξειδίκευσης, χημικής συγγένειας και συμπληρωματικότητας. 
• Το πρώτο μονοκλωνικό αντίσωμα απορροφάται στα τοιχώματα του σωλήνα.  
• Το δεύτερο μονοκλωνικό αντίσωμα σημαίνεται με ιώδιο125.  
Η BI-INSULIN IRMA επιτρέπει τη μέτρηση: 

- της ανοσοδραστικής ινσουλίνης (ελεύθερη ινσουλίνη + ινσουλίνη δεσμευμένη στα αντισώματα έναντι της ινσουλίνης)  
- της ελεύθερης ινσουλίνης (έπειτα από το διαχωρισμό των ανοσοσυμπλόκων) 

Τα βήματα της αντίδρασης είναι τα ακόλουθα: 
1 - Επώαση των προτύπων ή των αγνώστων δειγμάτων παρουσία περίσσειας του πρώτου αντισώματος που είναι προσκολλημένο στα 

τοιχώματα των σωλήνων και περίσσειας του δεύτερου μονοκλωνικού αντισώματος 125I (κατόπιν επεξεργασίας των δειγμάτων με 
πολυαιθυλενογλυκόλη για τον προσδιορισμό της ελεύθερης ινσουλίνης).  

2 - Εκπλύσεις και μέτρηση της ραδιενέργειας που έχει δεσμευτεί στους σωλήνες, μετά την απομάκρυνση του ελεύθερου κλάσματος.  
 
4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
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Κάθε κιτ περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 100 σωλήνες. Στην εξωτερική επισήμανση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 
AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ: έτοιμοι για χρήση. 
Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού αντι-ινσουλίνης 
προσκολλημένο στον πυθμένα του σωλήνα. 

 
 

CT 2 πακέτα 
 των 50 

 σωλήνων 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. Μετά 
το άνοιγμα της συσκευασίας, οι 
επικαλυμμένοι με αντίσωμα σωλήνες 
που δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να 
φυλαχτούν μέσα στο πλαστικό 
σακουλάκι.. 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ, χρώματος 
πορτοκαλί: έτοιμο για χρήση.  
Διάλυμα πολυαιθυλενογλυκόλης σε ρυθμιστικό 
διάλυμα Tris που περιέχει αζίδιο του νατρίου 0,1 % 
(NaN3).  

 
 

RIP 
1 φιαλίδιο 

των 
20 mL 

 
2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
 

ANTI-IΝΣΟΥΛΙΝΗ 125I, χρώματος κόκκινου: έτοιμη για 
χρήση. Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού αντι-ινσουλίνης 
σημασμένο με ιώδιο 125. Το αντίσωμα είναι διαλυμένο 
ρυθμιστικό διάλυμα Tris που περιέχει αζίδιο του νατρίου 0,1 
%. Το φιαλίδιο περιέχει περίπου 460 kBq (12,5 µCi) 
ιχνηθέτη 125I κατά την ημερομηνία της σήμανσης και διαθέτει 
ειδική δραστικότητα περίπου 320 KBq/µg (δηλαδή περίπου 
275 000 cpm για 300 µL κατά την ημέρα της σήμανσης). 

 
 
 

TRACER 1 φιαλίδιο 
των 

32 mL 
2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ  :  
Συμπυκνωμένο ρυθμιστικό διάλυμα ιμιδαζόλης, με pH 
7,4 που περιέχει Tween 20 και 0,1 % αζίδιο του 
νατρίου. Διαλύεται το περιεχόμενο του φιαλιδίου μέσα 
975 mL απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό και 
ομογενοποιείται πριν από τη χρήση.   

 
 

WASH 1 φιαλίδιο  
των 

25 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την αραίωση: σταθερό 6 εβδομάδες 
στους 2-8°C.  

ΠΡΟΤΥΠΟ 0/ΔΙΑΛΥΤΗΣ (CAL0), χρώματος μπλε: 
έτοιμο για χρήση. Ρυθμιστικό διάλυμα Tris στο οποίο 
έχουν προστεθεί πρωτεΐνες και περιέχει 0,1 % αζίδιο 
του νατρίου.   

 
CAL 1 φιαλίδιο 

των 
2 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 

ΠΡΟΤΥΠΑ (CAL1-CAL6), μπλε: έτοιμα για χρήση.  
Ανθρώπινη ινσουλίνη, ρυθμιστικό διάλυμα, που περιέχει 
0,1 % αζίδιο του νατρίου. 0,04 – 0,2 – 0,8 - 4 – 10 – 20 
ng/mL / 1 – 5 – 20 – 100 – 250 – 500 µUI/mL. (*) 

 
CAL 6 φιαλίδια 

των 
1 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 

ΔΕΙΓΜΑ ΜΑΡΤΥΡΑ: λυοφιλιωμένο. (**) 
Δείγμα ανθρώπινης προέλευσης γνωστής 
περιεκτικότητας σε ινσουλίνη, με 0,1 % αζίδιο του 
νατρίου. Να γίνει ανασύσταση με 1 mL αποσταγμένο ή 
απιονισμένο νερό. Ομογενοποιείται ήπια έπειτα από την 
πλήρη διάλυση. Ν’ αποφεύγεται ο σχηματισμός αφρού.  

 
 

CONTROL 1 φιαλίδιο 
sq 

 1 mL 

2-8°C έως την ημερομηνία λήξης. 
Μετά την ανασύσταση το δείγμα του 
μάρτυρα πρέπει να χωριστεί γρήγορα σε 
τμήματα και κατόπιν να καταψυχθεί στους– 
20°C. Στις συνθήκες αυτές, έχει 
σταθερότητα για 6 μήνες το λιγότερο.  

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ  1  
(*)  Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές: οι πραγματικές τιμές αναγράφονται στις ετικέτες των φιαλιδίων.  
  Βαθμονόμηση στο πρότυπο διάλυμα MRC INSULINE, WHO 66/ 304. 
 (**) Οι πραγματικές τιμές του ορίου αποδοχής αναγράφονται στην ετικέτα του φιαλιδίου.  
5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
5.1. Μέτρα ασφάλειας 
Οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης που περιέχονται στα αντιδραστήρια αυτού του κιτ έχουν ελεγχθεί με άλλα κιτ επίσημα ελεγμένα 
και βρέθηκαν αρνητικές όσον αφορά στο αντίσωμα anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV και το HBs αντιγόνο. Ωστόσο καμία μέθοδος ανάλυσης 
δεν μπορεί ακόμα να εγγυηθεί απόλυτα πως μία πρώτη ύλη ανθρώπινης προέλευσης δεν μεταδίδει ηπατίτιδα, τον ιό HIV, ή οποιαδήποτε 
άλλη ιογενή λοίμωξη. Συνεπώς όλες οι πρώτες ύλες ανθρώπινης προέλευσης, όπως και τα εξεταζόμενα δείγματα, πρέπει να θεωρούνται 
δυνητικώς μολυσματικά. Να μη χρησιμοποιούνται πιπέτες στόματος. Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε στους χώρους χειρισμού των 
δειγμάτων ή των αντιδραστηρίων. 
Κατά τη διάρκεια του χειρισμού των δειγμάτων ή των αντιδραστηρίων απαιτείται χρήση γαντιών μιας χρήσης και σχολαστικό πλύσιμο των 
χεριών μετά το τέλος της εργασίας. Να αποφεύγεται το πιτσίλισμα. Να απολυμαίνονται και να απομακρύνονται τα δείγματα και όλο το 
υλικό που θα μπορούσε να έχει μολυνθεί όπως εάν περιείχε λοιμογόνους παράγοντες. Η συνιστώμενη μέθοδος αποστείρωσης είναι ο 
κλίβανος στους 121,5°C για μία ώρα τουλάχιστον. Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με το μόλυβδο ή το χαλκό των 
σωληνώσεων σχηματίζοντας ισχυρά εύφλεκτα αζίδια μετάλλων. Κατά την απομάκρυνση των υπολειμμάτων ξεπλύνετε καλά τις σωλήνες 
της αποχέτευσης για την αποφυγή του σχηματισμού των προϊόντων αυτών. 
 
5.2. Βασικοί κανόνες ακτινοπροστασίας 
Το ραδιενεργό αυτό προϊόν μπορεί να λαμβάνεται, αγοράζεται, αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται μόνο από άτομα πού έχουν την αντίστοιχη 
άδεια και σε εργαστήρια που καλύπτονται από την άδεια αυτή. Το διάλυμα αυτό δε μπορεί σε καμία περίπτωση να χορηγηθεί σε 
ανθρώπους ή σε ζώα.  Η αγορά, η αποθήκευση, η χρήση και η ανταλλαγή ραδιενεργών προϊόντων υπόκεινται στους κανονισμούς της 
χώρας του χρήστη. Κατάλληλη ασφάλεια επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των βασικών κανόνων ακτινοπροστασίας. 
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Παρακάτω δίδεται μία περίληψη των κανόνων αυτών: 
Τα ραδιενεργά προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία σε κατάλληλο χώρο. 
Πρέπει να τηρείται ενημερωμένο βιβλίο παραλαβής και αποθήκευσης των ραδιενεργών προϊόντων. Η χρήση των ραδιενεργών προϊόντων 
γίνεται σε κατάλληλο χώρο στον οποίο η είσοδος υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες (ελεγχόμενη ζώνη). 
Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα καθώς και η χρήση καλλυντικών στην ελεγχόμενη ζώνη. Να μη χρησιμοποιείται πιπέτα 
στόματος στα ραδιενεργά διαλύματα. Να αποφεύγεται η άμεση επαφή με οποιοδήποτε ραδιενεργό υλικό χρησιμοποιώντας μπλούζες και 
γάντια προστασίας. Το εργαστηριακό υλικό καθώς και τα γυάλινα όργανα που μολύνθηκαν πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά τη 
μόλυνση για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης διαφορετικών ισοτόπων.  
Κάθε περίπτωση μόλυνσης ή απώλειας ραδιενεργού υλικού πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί. 
Η απομάκρυνση των ραδιενεργών υπολειμμάτων να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
5.3. Προφυλάξεις χρήσης 
Να μη χρησιμοποιούνται τα συστατικά του κιτ μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως. Να μην αναμειγνύονται αντιδραστήρια που 
προέρχονται από διαφορετικές παρτίδες. Να αποφεύγεται κάθε μικροβιακή μόλυνση των αντιδραστηρίων καθώς και του νερού που 
χρησιμοποιείται για τις εκπλύσεις. Να τηρούνται οι συνθήκες επώασης καθώς και οι οδηγίες έκπλυσης.  
6. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
• Ο προσδιορισμός της ινσουλίνης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ορό ή σε πλάσμα που λαμβάνονται μετά τη φυγοκέντρηση αίματος 

του οποίου η λήψη έγινε με EDTA ή ηπαρίνη.  
• Είναι σημαντικό ν’ αποφευχθεί τελείως η αιμόλυση κατά την αιμοληψία: αποδείχθηκε πως μία εμφανής αιμόλυση επιφέρει σημαντική 

μείωση των αποτελεσμάτων.    
• Τα δείγματα πρέπει να φυλάσσονται στους + 2 / 8°C. Εάν ο προσδιορισμός δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο 24ωρο 

μετά τη λήψη, τα δείγματα πρέπει να διατηρηθούν στους -20°C. Σ’ αυτές τις συνθήκες, δεν θα παρατηρηθεί καμία απώλεια της 
ανοσοδραστικότητας για 6 μήνες το λιγότερο. 

• Συνιστάται να αποφεύγονται οι διαδοχικές καταψύξεις και αποψύξεις. 
Αραιώσεις: Σε περίπτωση υποψίας αυξημένων επιπέδων ινσουλίνης (> 500 µ UI/mL), πρέπει να πραγματοποιηθεί αραίωση του 
δείγματος με τον διαλύτη CAL0.  
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
7.1. Απαιτούμενα υλικά 
Μικροπιπέτες ακριβείας ή παρόμοιο υλικό με άκρα μίας χρήσης κατάλληλες για διανομή 50 µL, 100 µL, 200µL και 2 mL. Η βαθμονόμησή 
τους πρέπει να επαληθεύεται τακτικά. Βαθμονομημένο δοχείο (1 λίτρου). Αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Δοκιμαστικοί σωλήνες των 5 
mL. Οριζόντιος περιστροφικός αναδευτήρας. Αναδευτήρας τύπου Vortex. Κατάλληλα στατό. Parafilm®. Μετρητής σπινθηρισμού γ, 
ρυθμισμένος για τη μέτρηση του ιωδίου 125.  
 
7.2 Πρωτόκολλο  
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) το λιγότερο 30 λεπτά πριν χρησιμοποιηθούν.  
Η ανασύσταση των αντιδραστηρίων και η διανομή τους μέσα στους επικαλυμμένους σωλήνες πραγματοποιούνται επίσης σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.  Για τη δοκιμασία απαιτούνται οι ακόλουθες ομάδες σωλήνων: Ομάδα Τ για τον προσδιορισμό της ολικής 
δραστικότητας. Ομάδα προτύπου ‘’Ο’’ για τον προσδιορισμό του μη ειδικού δεσμού, ομάδες προτύπων για τη διαμόρφωση της 
πρότυπης καμπύλης αναφοράς, ομάδα μαρτύρων για τον έλεγχο, ομάδες Sx για τα εξεταζόμενα δείγματα. 
Ο προσδιορισμός των προτύπων και των δειγμάτων πρέπει να πραγματοποιείται ταυτόχρονα.  
Συνιστάται η εκτέλεση των δοκιμασιών εις διπλούν για τους βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και τα δείγματα. 

α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
Σειρά με την οποία πρέπει να προστεθούν τα αντιδραστήρια: 
• Διανέμονται 50 µl προτύπων διαλυμάτων, μάρτυρα ή δειγμάτων μέσα στις αντίστοιχες ομάδες επικαλυμμένων σωλήνων.  
• Προστίθενται 300 µL ιχνηθέτη 125I μέσα σε όλους τους σωλήνες. Οι σωλήνες Τ σφραγίζονται με πώμα. Καλύπτονται με  Parafilm  
• Επωάζονται για 2 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) με σύγχρονη σταθερή οριζόντια ανάδευση. 
• Η έκπλυση των επικαλυμμένων σωλήνων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

Απομακρύνεται το περιβάλλον αντίδρασης με αναρρόφηση (ή με αναστροφή). Αναρροφάται όσο το δυνατό πληρέστερα το 
περιεχόμενο των σωλήνων. Προστίθενται 2,0 mL διαλύματος έκπλυσης (R3 αραιωμένο 1/40 μέσα σε αποσταγμένο ή απιονισμένο 
νερό) μέσα σε κάθε σωλήνα (εκτός από τους σωλήνες Τ).  Απομακρύνεται το διάλυμα έκπλυσης με αναρρόφηση (ή με αναστροφή).  
Επαναλαμβάνεται η διαδικασία αυτή δύο φορές. Τέλος, αφήνονται οι σωλήνες σε ανάστροφη θέση για 2 λεπτά το λιγότερο ή 
γίνεται μία τελική αναρρόφηση η οποία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη ώστε να αποφευχθεί ο 
υπολειμματικός όγκος. Για τη διασφάλιση αξιόπιστων και αναπαραγόμενων αποτελεσμάτων απαιτείται η 
αποτελεσματική εκτέλεση των διαφόρων σταδίων έκπλυσης: η προσθήκη του διαλύματος έκπλυσης πρέπει να 
πραγματοποιείται με επαρκή ορμή ώστε να δημιουργείται τυρβώδης ροή μέσα στο σωλήνα. 

• Γίνεται μέτρηση της ραδιενέργειας του δεσμευμένου κλάσματος με τη βοήθεια ενός μετρητή σπινθηρισμού γ ρυθμισμένου για τη 
μέτρηση του ιωδίου 125 για 1 min.   

ΑΝΟΣΟΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

Σωλήνες 
Πρότυπα (CAL0-CAL6) 

Μάρτυρες  
Δείγματα  

µL 

Ιχνηθέτης 125I 
µL 

 
 

Επωάζεται για 2 ώρες 
στους 18-25°C 

Με ταυτόχρονη 
ανάδευση 

 
Έκπλυση 3 φορές   

Μέτρηση T - 300 
Πρότυπα 50 300 
Μάρτυρες  
Δείγματα 50 300 

 

 

β) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
Η προσθήκη των αντιδραστηρίων πρέπει να γίνει με την ακόλουθη σειρά: 
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• Αναμειγνύουμε ίσους όγκους εξεταζόμενου δείγματος και διαλύματος κατακρήμνισης: 
 - Σε 200 µL δείγματος μάρτυρα ή εξεταζόμενου δείγματος, προσθέτουμε  200 µL διαλύματος κατακρήμνισης. 
 - Αναδεύουμε προσεκτικά στο Vortex, φυγοκεντρούμε το μείγμα 15 λεπτά στις 3000 g στους + 4°C. 
Παρατήρηση: να μην προστίθεται διάλυμα κατακρήμνισης στα πρότυπα διαλύματα. 
 
• Να εισαχθούν μέσα στους σωλήνες: 

- 50 µL προτύπων, 
- 100 µL υπερκειμένου του μάρτυρα C μετά από φυγοκέντρηση, 
- 100 µL υπερκειμένου των εξεταζομένων δειγμάτων μετά από φυγοκέντρηση, 

• Να προστεθούν 300 µL ιχνηθέτη 125I μέσα σε όλους τους σωλήνες. Να σφραγιστούν οι σωλήνες Τ με πώμα. Να καλυφθούν με 
Parafilm®. 

• Να επωαστούν για 2 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18-25°C) με ταυτόχρονη σταθερή οριζόντια ανάδευση. 
• Να ακολουθηθεί το ίδιο πρωτόκολλο έκπλυσης που περιγράφηκε στον προσδιορισμό της ανοσοδραστικής ινσουλίνης.  
• Γίνεται μέτρηση της ραδιενέργειας του δεσμευμένου κλάσματος με τη βοήθεια ενός μετρητή σπινθηρισμού γ ρυθμισμένου για τη 

μέτρηση του ιωδίου 125 για 1 min.  
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ (ΣΧΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 

Σωλήνες 
 

Δείγματα 
µL 

Διάλυμα 
κατακρήμνισης  

µL 

 
 

Κάθε σωλήνας 
αναδεύεται 

προσεκτικά με το 
Vortex  

- 
Φυγοκέντρηση  

15 min.  
στις 3000 g + 4°C 

Πρότυπα 
(CAL0-CAL6) 

µL 
Ιχνηθέτης 125 I 

µL  
Επωάζονται για 2 

ώρες στους 18-25°C 
με ταυτόχρονη 

σταθερή οριζόντια 
ανάδευση. 

400 rpm +/- 50 
Έκπλυση 3 φορές . 

Μ
έτ

ρη
ση

  

T  - - 300 

Πρότυπα  - 50 300 

Μάρτυρες 
Δείγματα 

 
200 200 

 
100 300 

 
8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Σύμφωνα με τη σωστή εργαστηριακή τεχνική απαιτείται να γίνεται χρήση δειγμάτων μαρτύρων σε κάθε σειρά δοκιμασιών ώστε να 
ελέγχεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Η μεταχείριση αυτών των δειγμάτων πρέπει να είναι τελείως όμοια με αυτήν 
των εξεταζομένων δειγμάτων και συνιστάται η ανάλυση των αποτελεσμάτων να γίνεται με τη χρήση ενδεδειγμένων στατιστικών μεθόδων. 
 
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
• Βρίσκουμε τον μέσο όρο των cpm (κρούσεων ανά λεπτό) των προτύπων, του μάρτυρα και των δειγμάτων και κατόπιν υπολογίζουμε 

την εκατοστιαία τους αναλογία δεσμού B/T (%). 
• Αφαιρούμε την εκατοστιαία αναλογία δεσμού που λάβαμε για το πρότυπο S0: B0/T (%). 
• Φέρουμε στον άξονα των τετμημένων (λογαριθμικός) τον log των συγκεντρώσεων των προτύπων 
• Φέρουμε στον άξονα των τεταγμένων (γραμμικός) τις τιμές των B/T - B0/T (%) 
• Χαράσσουμε την καμπύλη B/T - B0/T = f (συγκέντρωσης). 
• Διαβάζουμε απευθείας, με προβολή στην καμπύλη που λάβαμε με τον τρόπο αυτό, τις συγκεντρώσεις της ινσουλίνης στα 

εξεταζόμενα δείγματα. 
 
Το μαθηματικό μοντέλο προσαρμογής εξαναγκασμένης συνάρτησης "spline" συνιστάται για την καμπύλη βαθμονόμησης. Κάποιο άλλο 
μοντέλο προσαρμογής μπορεί να δώσει ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα. 
 
Τυπική πρότυπη καμπύλη (μόνο παράδειγμα): τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν τα αποτελέσματα 
που θα ληφθούν στο εργαστήριο. 
 

Ομάδες 
σωλήνων 

Ραδιενέργεια 
(μέσος όρος 

των cpm) 

B/T-BO/T 
(%) 

Συγκέντρωση 
(µUI/mL) 

 

Ολική 
δραστικότητα 

243798   

CAL 0 280 0,12 0 
CAL 1 670 0,16 1 
CAL 2 2716 1,00 5 
CAL 3 11975 4,80 20 
CAL 4 52431 21,39 100 
CAL 5 114295 46,77 250 
CAL 6 189614 77,66 500 

    
Δείγμα 

μάρτυρα 
13948 5,61 24,80 

                                                                                                              Συντελεστής μετατροπής: 1 µUI ινσουλίνης αντιστοιχεί σε 0,04 ng ή 7 fmol. 
 
 
 
10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ    
Δείγματα που είναι θολά ή παρουσιάζουν αιμόλυση, υπερλιπιδαιμία ή που περιέχουν ινική μπορεί να δώσουν ανακριβή αποτελέσματα. 

Συγκέντρωση ινσουλίνης (µUI/ml) 
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Να μην ανάγονται οι τιμές των εξεταζόμενων δειγμάτων σε τιμές πέραν του τελευταίου πρότυπου διαλύματος. Να γίνεται αραίωση των 
δειγμάτων και επανάληψη της δοκιμασίας. 
 
11. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Συνιστάται σε κάθε εργαστήριο να διαμορφώνει τις δικές του φυσιολογικές τιμές.  
Ενδεικτικά, οι συγκεντρώσεις ινσουλίνης νήστεως ενός πληθυσμού 68 ατόμων θεωρούμενων φυσιολογικών κυμαίνονται μεταξύ 2 και 
17  µUI/mL (0,08 - 0,7 ng/mL). 
 
12. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
12.1. Ακρίβεια της δοκιμασίας 
 
Επαναληψιμότητα ενδο-δοκιμασίας: 10 δείγματα μετρήθηκαν 30 φορές στην ίδια δοκιμασία για ελεύθερη και ανοσοδραστική 
ινσουλίνη. 
Ελήφθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
 Ανοσοδραστική ινσουλίνη   Ελεύθερη ινσουλίνη 
N° Mέσος όρος 

(µUI/mL) 
Τυπική απόκλιση 

(µUI/mL) 
CV 
(%) 

 N° Mέσος όρος 
(µUI/mL) 

Τυπική απόκλιση 
 (µUI/mL) 

CV 
(%) 

E1 7,9 0,3 3,8  E6 6,2 0,23 3,7 
E2 23,2 0,84 3,6  E7 20,9 0,68 3,3 
E3 36,5 0,64 1,8  E8 49,7 1,2 2,4 
E4 96 2 2,1  E9 71 2,3 3,2 
E5 129 3.4 2,6  E10 216 5,2 2,4 

 

Επαναληψιμότητα δια-δοκιμασίας: 10 δείγματα προσδιορίστηκαν 4 φορές σε 10 διαφορετικές σειρές με 3 παρτίδες ιχνηθετών σε 
διάφορα στάδια της ισχύος τους και από 3 χειριστές. Ελήφθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
 Ανοσοδραστική ινσουλίνη   Ελεύθερη ινσουλίνη 
N° Mέσος όρος 

 (µUI/mL) 
Τυπική απόκλιση 

(µUI/mL) 
CV  
(%) 

 N° Mέσος όρος 
(µUI/mL) 

Τυπική απόκλιση 
 (µUI/mL) 

CV  
(%) 

E1 8,1 0,65 8  E6 4,2 0,39 9,3 
E2 11,4 0,85 7,5  E7 15,8 1,25 7,9 
E3 21,3 1,45 6,8  E8 52 2,7 5,2 
E4 122 3,21 2,6  E9 96 4,6 4,8 
E5 269 12,2 4,5  E10 186 5,8 3,1 

 
12.2. Ακρίβεια της δοκιμασίας 
α) Δοκιμασία υπερφόρτισης 
3 ανθρώπινα δείγματα που δεν περιείχαν αντισώματα έναντι 
της ινσουλίνης υπερφορτίστηκαν με διάφορες συγκεντρώσεις 
ανθρώπινης ινσουλίνης. 
 
 

 β) Δοκιμασία αραίωσης 
3 ανθρώπινα δείγματα που δεν περιείχαν αντισώματα έναντι 
της ινσουλίνης αραιώθηκαν με τη βοήθεια του προτύπου S0. 

N° Ινσουλίνη που 
προστέθηκε 

(µUI/mL) 

Αναμενόμ
ενη τιμή 
(µUI/mL) 

Ληφθείσα 
τιμή 

(µUI/mL) 

ανάκτηση 
(%) 

 N° Αραίωση 
 

Αναμενόμενη 
τιμή 

(µUI/mL) 

Ληφθείσα 
τιμή 

(µUI/mL) 

ανάκτηση 
(%) 

E1 0 - 3 -  E1 χωρίς 
αραίωση 

- 35 - 

 5 8 7,7 96   1/2 17,5 17,6 101 
 25 28 26 93   1/5 7 7,6 109 
 100 103 96 93   1/10 3,5 3,7 106 

E2 0 - 40 -  E2 χωρίς 
αραίωση 

- 50 - 

 5 45 48 107   1/2 25 23,8 95 
 25 65 65 100   1/5 10 10,9 109 
 100 140 128 91   1/10 5 5,8 116 

E3 0 - 115 -  E3 χωρίς 
αραίωση 

- 388 - 

 5 120 121 101   1/2 194 194 100 
 25 140 138 99   1/5 78 84 108 
 100 215 215 100   1/10 39 46 118 
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γ) Φαινόμενο αγκίστρου δ) Επίδραση των επιπέδων των αντισωμάτων έναντι της 

ινσουλίνης στη σχέση ελεύθερη ινσουλίνη/ 
ανοσοδραστική ινσουλίνη 

 
 
 
 

 
 
 
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την απουσία     
φαινομένου αγκίστρου μέχρι τα 60 000 µUI/mL. 
 

Παρατήρηση: τα επίπεδα των αντισωμάτων έναντι της ινσουλίνης  
προσδιορίζονται με τη βοήθεια της δοκιμασίας ANTI-INSULIN RIA. 
Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τη σημασία του προσδιορισμού της 
ελεύθερης ινσουλίνης παρουσία αντισωμάτων έναντι της ινσουλίνης.  

 
12.3. Εξειδίκευση  

 Διασταυρούμενες αντιδράσεις (%) 
Ινσουλίνη χοίρου 100 
Ινσουλίνη αγελάδας 100 
Ινσουλίνη αρουραίου < 0,03 
Ανθρώπινη προϊνσουλίνη  < 0,0001 
Split 32-33 προϊνσουλίνη < 0,0004 
Split 65-66 προϊνσουλίνη 100 
Des 31,32 προϊνσουλίνη < 0,0004 
Des 64,65 προϊνσουλίνη 100 
C-πεπτίδιο < 0,003 
Γλυκαγόνη < 0,0001 

 
 
12.4. Όριο ανίχνευσης 
Ως όριο ανίχνευσης ορίζεται η μικρότερη, διάφορη του μηδενός, ανιχνεύσιμη συγκέντρωση με πιθανότητα 95 %.  
Είναι μικρότερη από 0,2 µUI/mL (8 pg/mL). 
 
 
12.5. Περιοχή μέτρησης 
0,2 – 500 µUI/mL. 
 
12.6. παρεμβολές 
Καμία παρέμβαση με χολερυθρίνη, αιμοσφαιρίνη και τριγλυκερίδια, μετρούμενη μέχρι αντίστοιχες συγκεντρώσεις των ίση με 250 mg / 
L, 10 g / L και 20 g / L έχει παρατηρηθεί. 
Το BI-INS-IRMA κιτ προστατεύεται από ετερόφυλα αντισώματα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτή η κάλυψη είναι 
πλήρης. 
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