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RIA-gnost® CA-50  OCFM07-CA50    
  

 

Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de l’antigène CA-50 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the  radioimmunological  determination 
of  CA-50 antigen in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von CA-50-Antigen in Serum oder Plasma 

Zur In Vitro diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur  300 kBq 1 x 22 ml Tracer  300 kBq 1 x 22 mL Tracer  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibrateur 0 1 x 0,5 ml Calibrator 0 1 x 0.5 mL 0 – Kalibrator 1 x 0,5 ml 
Calibrateurs 1 - 6 6 x 0,5 ml Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 0,5 ml 
Sérums de contrôle 2 x 0,5 ml Control serum 2 x 0.5 mL Kontrollserum 2 x 0,5 ml 
Tampon d’incubation 1 x 25 ml Assay buffer 1 x 25 mL Assaypuffer 1 x 25 ml 
Réactif de lavage 1 x 5 comprimés Wash reagent 1 x 5 tablets Waschreagenz       1 x 5 Tabletten 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 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 

Kit per il dosaggio radioimmunologico 
dell’antigene CA-50 nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica del antígeno CA-50 

en suero o en plasma  
Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του 

αντιγόνου CA-50 στον ορό ή στο πλάσμα 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante  300 kBq 1 x 22 ml Trazador  300 kBq 1 x 22 ml Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibratore 0 1 x 0,5 ml Calibrador 0 1 x 0,5 ml Πρότυπο 0 1 x 0,5 ml 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 ml Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 ml Πρότυπα 1 – 6 6 x 0,5 ml 
Siero di controllo 2 x 0,5 ml Suero control 2 x 0,5 ml Ορός μάρτυς 2 x 0,5 ml 
Tampone di incubazione 1 x 25 ml Tampón de incubación 1 x 25 ml Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 25 ml 
Reagente di lavaggio 1 x 5 compresse Reactivo de lavado 1 x 5 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 5 δισκία 
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 
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Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli Significado de 

los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Significadodos 
simbolos 

Jelmagyarázat Vysvětlení 
symbolů 

Объяснение 
символов 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Evropská shody Европейский 
соответствия 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

Tárolási 
hőmérséklethatár Mezní teplota 

skladování 

Ограничение 
температуры 
хранения 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Gyártási szám Č. šarže код партии 

 
Utiliser jusqu’au Use by 

Verwendbar bis 
utilizzare entro 

Consumir antes de Ημερομ. λήξης Utilizado por 
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig : 

Použitelné do 
Используйте по 

 

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 

Consulte o manual  
de operações 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Přečtěte si návod 
k použití 

Обратитесь к 
инструкции по 
эксплуатации 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

Diagnostika in 
vitro 

В устройстве 
Витро 

диагностики 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Gyártja: Vyrobil Изготовитель 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου Número do catalogo 
Referenciakészít

mény Reference 
номер по 
каталогу 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Número de 

determinações 
A kémcsövek 

száma Počet zkumavek 
Количество 
определений 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια Tubos adsorvidos Bevont 
kémcsövek 

Zkumavky Покрытые трубы 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης Marcador radioativo 
Nyomjelző izotóp Tracer радиоактивного 

индикатора 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrátor Kalibrátor калибратор 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontroll Kontrola контроль 

WASH Solution de 
lavage  

Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de lavado  ∆ιάλυμα πλύσης Solução de lavagem mosóoldat promývací reagencie Промывочный 
раствор 

BUF Tampon 
d’incubation 

Incubation buffer Inkubationspuffer Tampone di 
incubazione 

Tampón de 
incubación 

ρυθμιστικό 
διάλυμα επώασης

tampão de 
incubação 

Inkubációs puffer pufr Инкубационный 
буфер 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo / 7.2 ajout de l'information sur les essais en double 
 

 
 

Changes from the previous version:  
New logo / 7.2 information on assays in duplicate added 

 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues Logo / 7.2 Informationen zu Tests in Doppelbestimmungen hinzugefügt 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo / 7.2 Aggiunta informazione sui dosaggi in doppio 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logotipo / 7.2 Se ha añadido información sobre los ensayos por duplicado 
 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
νέο λογότυπο / 7.2 Προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις δοκιμασίες εις διπλούν 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Novo logótipo / 7.2 Recomenda-se executar o ensaio em duplicado  
 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
új logó / 7.2 a kétszeres assay-kre vonatkozó információ hozzáadva 
 
 
 
Změny od předchozí verze: 
Nové logo / 7.2  Je doporučeno, aby měření probíhalo v duplikátech 
   
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип / 7.2 анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и образцов 
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1. NOME E INDICAÇÃO DE USO 
RIA-gnost® CA50 (OCFM07-CA50)  é um kit de radioimunoensaio para a determinação quantitativa do antigénio CA-50 no soro ou 
plasma humanos. 
O kit destina-se a utilização profissional. 
 
2. INTRODUÇÃO 
As células tumorais secretam, a nível da membrana celular, substâncias que, em geral, não se produzem a nível da membrana das 
células saudáveis. A determinação dessas substâncias associadas a tumores constitui uma ajuda preciosa para o diagnóstico das 
doenças tumorais. A técnica de hibridoma de Köhler e Milstein permite obter reagentes imunológicos específicos (anticorpos 
monoclonais, ACM) capazes de detectar os antigénios associados a tumores. Esse anticorpo monoclonal, o ACM C-50, foi obtido após 
imunização com uma linha de células Colo 205 de um adenocarcinoma colo-rectal. O ACM C-50 reconhece duas cadeias de hidratos 
de carbono diferentes, que são o Lewis A sialilado e o lactotetraose sialilado, antes desconhecido. Encontramos estruturas contendo o 
CA-50 essencialmente nos cancros gastrointestinais (por exemplo, em carcinomas do pâncreas, gástricos, hepáticos e colo-rectais), 
mas também em certos outros tumores malignos (carcinoma endometrial). Os antigénios CA-50 estão presentes na membrana celular, 
ligados aos lípidos (sob a forma de gangliósido) e ligados a uma proteína de alto peso molecular (sob a forma de glicoproteína). 
Os antigénios CA-50 são libertados na circulação pelos tumores, e são detectados especificamente com procedimentos imunológicos 
baseados no ACM C-50.  
 
2.1. Importância clínica do ensaio do CA-50 
Normalmente, o CA-50 é detectado apenas em pequenas quantidades no soro de homens e mulheres saudáveis. Os doentes 
portadores de doenças benignas apresentam às vezes um ligeiro aumento do nível de CA-50. 
Registam-se níveis patologicamente elevados de CA-50 na presença de tumores produtores de CA-50, por exemplo, os tumores do 
pâncreas, do tubo gastrointestinal, do endométrio, da bexiga. 
 
2.2. Doenças malignas 
Se houver suspeita de malignidade e se forem constatados níveis elevadas de CA-50, exames complementares são recomendados. 
As principais indicações da determinação do CA-50 residem no acompanhamento dos doentes portadores de tumores, isto é, no 
acompanhamento da eficácia terapêutica, da evolução da doença no tempo e o correspondente prognóstico. 
 
2.3. Doenças benignas 
As doenças benignas podem apresentar níveis de CA-50 superiores ao normal; isto ocorre frequentemente, por exemplo, em casos de 
pancreatite aguda ou crónica, de colite ulcerosa, de doença de Crohn, de cirrose hepática e de hepatite. 
 
3. PRINCÍPIO 
O RIA-gnost® CA-50 permite a determinação in vitro do antigénio CA-50 no soro (ou plasma) humano pelo método sandwich em duas 
etapas. Forma-se, então, um complexo composto do anticorpo anti-CA-50 (monoclonal, ratinho) fixado na parede, de CA-50 presente 
na amostra e do anticorpo anti-CA-50 marcado com iodo 125 (monoclonal, ratinho). Depois da reacção, elimina-se a fracção livre de 
traçador por decantação (ou aspiração) e lavagem. 
A fracção de traçador especificamente fixada nos tubos revestidos com anticorpos é medida com o auxílio de um contador de 
cintilação gama. 
A avaliação dos resultados obtidos pelas amostras desconhecidas é feita pela leitura de uma curva de calibração estabelecida em 
condições idênticas.  
 
4. REAGENTES 
Cada kit contém reagentes suficientes para 100 tubos. O prazo de validade está impresso no rótulo externo. 

REAGENTES SIMBOLOS QUANTIDADE CONSERVAÇÃO 

TUBOS REVESTIDOS: prontos a usar. 
Anticorpo monoclonal de ratinho anti-CA-50. 

 
CT 2 pacotes de 

50 tubos 

2 - 8°C até ao final do prazo de validade.  
Os tubos removidos dos seus pacotes e não 
utilizados devem ser armazenados no saco 
plástico fornecido com o kit. 

ANTI-CA-50 125I: pronto a usar. 
Anticorpo monoclonal de ratinho anti-CA-50 125I, 
imunoglobulinas bovinas, imunoglobulinas de 
ratinho não específicas, albumina bovina, azida de 
sódio, tampão, corante vermelho. 
  300 kBq ( 8,10 µCi) 

 
 

TRACER 
1 frasco 

de 
22 mL  

2 - 8°C até ao final do prazo de validade. 
 

CALIBRADOR 0: pronto a usar. 
tampão, azida de sódio. 

 
CAL 

1 frasco 
de 

0,5 mL  

2 - 8°C até ao final do prazo de validade. 
 

CALIBRADORES: prontos a usar.  
Soro humano,antigénio humano, tampão, azida 
de sódio.  
5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 180 U/mL (*). 

 
CAL 

6 frascos 
de 

0,5 mL  

 2 - 8°C até ao final do prazo de validade. 
 

CONTROLOS: prontos a usar.  
Soro humano, antigénio humano ,azida de sódio 
(**). 
 

 
CONTROL 

2 frascos 
de 

0,5 mL  

 2 - 8°C até ao final do prazo de validade. 
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TAMPÃO DE INCUBAÇÃO: pronto a usar. 
Tampão, albumina bovina, imunoglobulinas 
bovinas, azida de sódio, corante azul.  

 
BUF 

1 frasco 
de 

25 mL  

2 - 8°C até ao final do prazo de validade. 
 

REAGENTE DE LAVAGEM: comprimidos. 
Dissolver 5 comprimidos em 500 mL de água 
destilada. Agitar. 

 
BUF-WASH

1 blister 
de 5 

comprimidos 
2 - 8°C até ao final do prazo de validade. 

SACO PLÁSTICO  1  
FOLHETO DE INSTRUÇÕES  1  

(*)  Os valores mostrados acima são apenas indicativos: os valores reais são mostrados nos rótulos dos frascos. A calibragem 

 foi realizada com base numa preparação de referência (sistema arbitrário). 
(**) Os valores reais limite aceites são mostrados no rótulo do frasco. 
 
5. PRECAUÇÕES DE USO 
5.1. Medidas de segurança 
As matérias-primas de origem humana contidas nos reagentes deste kit foram testadas com kits autorizados e apresentaram resultados 
negativos para os anticorpos anti-HIV1, anti-HIV2, anti-HCV e para o antigénio HBs. No entanto, nenhum método de análise permite 
actualmente garantir absolutamente que uma matéria-prima de origem humana não transmitirá hepatite, o vírus HIV, ou qualquer outra 
infecção viral. Portanto, todas as matérias-primas de origem humana, incluindo amostras a serem ensaiadas, devem ser tratadas como 
potencialmente infecciosas. 
Não pipetar com a boca.  
Não fumar, comer ou beber em áreas nas quais as amostras ou reagentes estão a ser manipulados. 
Usar luvas descartáveis durante a manipulação de amostras ou reagentes, e depois, lavar as mãos completamente. 
Evitar respingos. Eliminar as amostras e descontaminar todos os materiais que possam ter sido contaminados como contendo agentes 
infecciosos. O melhor método de descontaminação é a autoclavagem durante um mínimo de uma hora a 121,5°C. 
Certos reagentes contêm azida de sódio como conservante. Evitar qualquer absorção dos reagentes, assim como qualquer contacto 
com a pele ou as mucosas. A azida de sódio pode reagir com as canalizações de chumbo ou cobre, formando azidas metálicas 
altamente explosivas. Diluí-las abundantemente aquando da evacuação dos resíduos. 
 
5.2. Regras básicas de radioprotecção 
Este produto radioactivo pode somente ser recebido, adquirido, armazenado ou utilizado por pessoas autorizadas e por laboratórios que 
tenham autorização. Esta solução não deve em nenhuma circunstância, ser administrada a humanos ou animais. 
A aquisição, o armazenamento, a utilização ou a troca de produtos radioactivos são sujeitos às leis em vigor no país do utilizador. A 
aplicação das regras básicas de radioprotecção assegura uma adequada segurança. 
Segue-se um resumo destas regras: 
Os produtos radioactivos devem ser armazenados nas suas embalagens originais em áreas apropriadas. 
O registo de recepção e armazenamento de produtos radioactivos deve ser mantido em dia. 
A manipulação de produtos radioactivos deve ser feita em área adequada e equipada com acesso restrito (zona de controlo). 
Não comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos na zona de controlo. Não pipetar soluções radioactivas com a boca Evitar o contacto 
directo com qualquer produto radioactivo, utilizando batas de laboratório e luvas protectoras. Equipamentos de laboratório e materiais de 
vidro contaminados devem ser eliminados imediatamente após a contaminação para prevenir contaminação cruzada de diferentes 
isótopos. Qualquer contaminação ou perda de substância radioactiva deve ser tratada de acordo com os procedimentos estabelecidos. 
Todo resíduo radioactivo deve ser eliminado seguindo a regulamentação em vigor. 
5.3. Precauções de utilização 
Não utilizar componentes do kit cuja validade esteja vencida. 
Não misturar reagentes de lotes diferentes. Evitar qualquer contaminação microbiana dos reagentes ou da água utilizada nas 
lavagens. Respeitar o tempo de incubação e as instruções de lavagem. 
 
6. COLHEITA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 
O ensaio é realizado directamente no soro ou plasma. Se o teste for realizado num prazo de até 3 dias após a colheita, as amostras 
de soro ou plasma deverão ser mantidas a 2 - 8°C. 
Caso contrário, deverão ser divididas em alíquotas, e congeladas (-20ºC). 
Não congelar de novo uma amostra após descongelação. Agitar bem as amostras, depois de as descongelar ou de as retirar do 
refrigerador. 
Diluições: Em caso de suspeita de níveis elevados de CA-50, as diluições deverão ser realizadas com o tampão de incubação.  
 
7. PROCEDIMENTO DE ENSAIO 
7.1. Material necessário 
Micropipetas com pontas de plástico descartáveis de 200 µL e 50 µL, tubos de ensaio graduados, agitador horizontal, distribuidor de 
reagente: 1mL, contador de cintilação gama calibrado para a determinação do iodo 125. 
7.2. Protocolo de ensaio 
Recomenda-se a realização do ensaio em duplicado para os calibradores, controlo e amostras. 
Antes de os utilizar, deixar que todos os componentes do kit mantidos entre 2°C e 8°C atinjam a temperatura ambiente (entre 18°C e 
25°C). Para preparar o tampão de lavagem, dissolver os 5 comprimidos tampão em 500 ml de água destilada. 
Manter todos os reagentes não utilizados a uma temperatura de 2°C a 8°C. Os tubos revestidos de anticorpos retirados da embalagem 
e não utilizados devem ser armazenados no saco plástico fornecido com o kit. 
1. Numerar um número suficiente de tubos revestidos com anticorpos, como indicado na tabela (calibradores soro de controlo, 

amostras de doentes).   
2. Dispensar 50 mL de calibradores, controlos ou amostras para os tubos revestidos preparados para o efeito. Utilizar uma ponta 

nova de pipeta para cada amostra. 
3. Dispensar 200 µL de tampão para cada tubo. 5
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4. Agitar os tubos num agitador horizontal (300 rpm) durante 2 horas, a uma temperatura entre 18°C e 25°C. 
5. Dispensar para cada tubo 1 mL de tampão de lavagem, decantar (aspirar) e lavar com 1 mL de tampão de lavagem. 
6. Dispensar para cada tubo 200 µL de anti-CA-50 marcado com 125l. 
7. Agitar os tubos num agitador horizontal durante 2 horas, a uma temperatura entre 18°C e 25°C. 
8. Dispensar 1 mL de tampão de lavagem para cada tubo, decantar (aspirar), repetir a operação. 
9. Medir a radioactividade dos tubos durante 1 minuto com um contador de cintilação gama. 
Observação 
Para realizar uma série maior, é recomendável a utilização de reagentes de vários kits, porém provenientes do mesmo lote. 
 
8. CONTROLO DE QUALIDADE  
As boas práticas de laboratório requerem que sejam usadas amostras de controlo de qualidade em cada série de ensaios para 
verificar a qualidade dos resultados obtidos. Essas amostras devem ser tratadas da mesma forma que as amostras ensaiadas, e 
recomenda-se a análise dos resultados por métodos estatísticos apropriados. 
 
9. RESULTADOS 
Para cada grupo de tubos, calcular a média das contagens após subtracção da contagem de fundo. Construir a curva de calibração 
utilizando as cpm’s dos padrões contra as suas concentrações. Ler os valores das amostras directamente na curva de calibração, e 
corrigir o valor de leitura pelo factor de diluição, se necessário. 
O modelo de ajuste matemático spline é recomendado para a curva de calibração. Outro modelo de ajuste pode dar resultados 
ligeiramente diferentes. 
 
Curva calibração típica (exemplo unicamente): estes dados não devem em hipótese nenhuma preponderar sobre os resultados 
obtidos em laboratório. 
 

 
 

 
10. LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO 
Não extrapolar valores das amostras para além do último padrão. Diluir as amostras e repetir o ensaio. 
 
11. VALORES ESPERADOS 

O intervalo normal para o RIA-gnost CA-50 foi determinado a partir de 147 amostras de soro de homens e mulheres saudáveis. A 
avaliação estatística demonstrou uma concentração de 19 U/mL para o 90º percentil e de 25 U/mL para o 95º percentil. 
 
12. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO ENSAIO 
 
12.1. Intervalo de medida 
O kit RIA-gnost® CA-50 permite medir as concentrações de 0,4 a 180 U/mL de CA-50.  
 
12.2. Imprecisão 
Foi avaliada com 2 amostras ensaiadas 20 vezes na mesma série e em 45 séries diferentes. 
  Intra-ensaio    Inter-ensaio 
 

Amostras 
Média 
(U/mL) 

CV (%) Amostras Média (U/mL) CV (%) 

1 16,7 3,1 3 11,7 5,5 
2 89,2 3,4 4 51,8 5,1 

 
12.3. Teste de recuperação 
Quantidades conhecidas de CA-50 foram adicionadas a soro humano. As percentagens de recuperação nas amostras variaram entre 
90 e 110%. 
 
12.4. Teste de diluição 
Amostras com elevados níveis de concentração de CA-50 foram diluídas. As percentagens de recuperação obtidas variarem entre 90 
e 110%. 
 
12.5. Especificidade 
Os anticorpos monoclonais utilizados neste ensaio garantem a determinação específica do antigénio CA-50. 
 
 
 

Grupos
de tubos 

 

Cpm 
média 

 

Concentração
U/mL 

 

U/ml    CA-50
200150100500

cp
m

60 000

45 000

30 000

15 000

0

 

Calibrador 0 96 0 
Calibrador 1 1102 5 
Calibrador  2 3046 10 
Calibrador  3 6658 20 
Calibrador  4 15109 40 
Calibrador  5 30094 70 
Calibrador  6 52578 180 

Amostra 1 4252 15 
Amostra 2 34005 80 
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12.6. Limite de detecção 
O limite de detecção definido corresponde à menor concentração detectável diferente de 0. Foi avaliado a 0,4 U/mL. 
Observação 
A elevada sensibilidade do teste só poderá ser efectiva se as seguintes instruções forem respeitadas: 
a) Evitar a contaminação externa dos tubos. 
b) Eliminar integralmente a fracção de traçador não ligada (por decantação ou aspiração). Em caso de aspiração, tomar cuidado 

para que os capilares não sejam obstruídos. Após a decantação, eliminar qualquer líquido remanescente, batendo o topo dos 
tubos contra papel absorvente. 

c) Verificar se o equipamento de determinação e os suportes eventualmente utilizados não foram contaminados. Descontaminá-los, 
se necessário. 

d) Eliminar qualquer influência perturbante de fontes externas de radiação. 
 
 
12.7. Substâncias interferentes 
Concentrações de bilirrubina de até 0,25 mg/mL, de hemoglobina até 10 g/L e de triglicéridos de até 20 g/L não interferem nos 
resultados do ensaio. O imunoensaio é protegido contra os anticorpos heterófilos. No entanto, não podemos garantir que essa 
protecção seja exaustiva.  
 
12.8. Efeito gancho 
Nenhum efeito «gancho» foi observado com valores inferiores a 20.000 UI/mL.  
 

ESQUEMA DE ENSAIO 
 

  Reagentes 

Tubos 

Calibradores 
 0 a 6 

Controlos 
Amostras 

µL 

Tampão 
µL 

 
Incubação 

 
Sob agitação 

(300 rpm) 
 

2 h  
18-25°C 

 
Lavar 2 vezes 

 

Traçador 
125I Anti-CA-50 

µL 

 
Incubação 

 
Sob agitação 

(300 rpm) 
 

2 h  
18-25°C 

 
Lavar 2 vezes 

 

Contar Calibradores 50 200 200 

Controlos 50 
200 200 

 
Amostras 

 
50 

 
200 

 
200 
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