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Trousse pour le dosage radioimmunologique de 
la chromogranine A humaine (CGA) 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro  

Kit for the radioimmunoassay of human 
chromogranin A in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung 
menschlichen Chromogranin A 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 ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibrateurs1 - 5 5 x qsp 0,5 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.5 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Contrôle 1 x qsp 0,5 mL Control 1 x qs 0.5 mL Kontrollserum 1 x qs 0,5 mL 
Tampon 1 x 60 mL Buffer 1 x 60 mL Puffer 1 x 60 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 della 
cromogranina A umana (CGA) 

nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de la cromogranina A 

humana (CGA) en suero o plasma 
Para uso diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό της ανθρώπινης 

χρωμογρανίνης Α (CGA) 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 ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Trazador ≤ 407 kBq  1 x 55 mL Ιχνηθέτης ≤ 407 kBq  1 x 55 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q.b a 0,5 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0,5 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x qs 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x q.b a 0,5 mL Control 1 x csp 0,5 mL Ορός μάρτυς 1 x qs 0,5 mL 
Tampone 1 x 60 mL Tampón 1 x 60 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 60 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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 Modifications par rapport à la version précédente : 

           interférence Biotine. 
 
 

Changes from the previous version:   
 Biotin interference. 
 

 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Biotin Interferenz. 

 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Interferenze della biotina. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Interferencia de biotina. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Βιολογική παρεμβολή. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Interferência de biotina. 
 
 
Ändringar från föregående utgåva:   
Biotininterferens. 
 
   
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Interferencja biotyna. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
Biotin interferencia. 
 
 
Změny od p ředchozí verze:  

 Biotinové rušení. 
 
 

Endringer fra forrige versjon:  
Biotin interferens. 
 
 
Promene od prethodne verzije: 
Interferencija biotina. 
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1. NOME E INDICAÇÃO 
CGA-RIACT  é um kit para o ensaio radioimunométrico de cromogranina A humana no soro humano ou plasma. 
O kit destina-se a utilização profissional. 
 
2. INTRODUÇÃO 
CGA é uma proteína hidrofílica acídica de 439 aminoácidos (49 kD), presente nos grânulos cromafins das células neuroendócrinas. 
É um membro da família granina. CGA actua como uma pró-hormona: a sua proteólise constitui um elemento chave da sua 
fisiologia. A sua clivagem liberta péptidos biologicamente activos (vasostatinas, cromostatina, pancreastatina, parastatina...) que têm 
diferentes funções parácrinas e autócrinas. A proteólise é específica dos tecidos e a fragmentação da proteína difere, dependendo 
da sua localização. Ocorre principalmente na célula, dentro dos grânulos cromafins. Em imunohistoquímica, a presença de CGA nas 
células tumorais pode estar relacionada com a origem neuroendócrina do tumor. CGA existe em circulação em indivíduos saudáveis 
e os valores obtidos são independentes da idade e sexo. O interesse do ensaio do CGA sérico foi primeiramente demonstrado no 
feocromocitoma, e rapidamente estendido a outros cancros endócrinos, com valores particularmente elevados em cancros intestinais 
e tumores endócrinos do pâncreas. Estudos recentes revelaram que os níveis de CGA em circulação estão associados com 
diferenciação neuroendócrina e relacionados com a massa do tumor, sem contudo substituirem secreções mais específicas tais 
como NSE no cancro do pulmão de pequenas células. Alguns autores demonstraram igualmente que a presença de CGA em 
cancros da próstata pode ser o sinal de uma evolução desfavorável da doença. Foi demonstrado que estes níveis patológicos estão 
associados a menores taxas de sobrevida, independentemente da idade do doente. 
 
3. PRINCÍPIO 
CGA-RIACT  é um ensaio radioimunométrico em fase sólida com dois sítios imunoradiométricos. Foram preparados dois anticorpos 
monoclonais contra os locais estericamente remotos na molécula de CGA. O primeiro reveste a fase sólida (tubo revestido) e o 
segundo, radiomarcado com Iodo-125, é usado como marcador. As moléculas ou fragmentos de CGA presentes nos calibradores ou 
nas amostras a testar ficam em “sanduíche” entre os dois anticorpos. Depois da formação da “sanduíche” anticorpo 
revestido/antigénio/anticorpo iodado, o marcador não ligado é facilmente removido através de um passo de lavagem. 
A radioactividade ligada ao tubo é proporcional à concentração de CGA presente na amostra. 
4. REAGENTES 
Cada kit contém reagentes em quantidade suficiente para 100 tubos. O prazo de validade está impresso no rótulo do kit. 
 

Reagentes Simbolos Quantidade Condições de conservaç ão 

Tubos revestidos:  pronto a usar. 
Anticorpo monoclonal anti-CGA revestido no 
fundo do tubo. 

 
CT 

2 packs de 50 
tubos 

2º-8º C até ao final do prazo de validade. 
Os tubos retirados do pack devem ser 
conservados dentro do saco de plástico 
fornecido no kit. 

Anti-CGA 125I: pronto a usar. 
Anticorpo monoclonal anti-CGA 125I, tampão, 
soro bovino, azida de sódio, corante 
vermelho, imunoglobulinas de rato não 
imunizadas, EDTA. ≤ 407 kBq (≤ 11 µCi). 

 
 

TRACER 

1 frasco de 55 
mL 

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

Calibradores: liofilizados.* 
CGA humana recombinante, soro humano, 
EDTA, conservante. 50-125-300-600-1200 
ng/mL. 
Reconstituir com 0.5 mL de água destilada. 

 
 

CAL 

5 (q.b. para 
frascos de 0,5 

mL) 

2º-8º C até ao final do prazo de validade. 
Após reconstituição, guardar não mais do que 
1 hora à temperatura ambiente, e guardar em 
alíquotas congelado a -20ºC durante 6 
semanas. 

Controlo:  liofilizado.** 
CGA humana recombinante, soro humano, 
EDTA, conservante. 
Reconstituir  com 0.5 mL de água destilada. 

 
 

CONTROL 

1 (q.b. para 
frasco de 0,5 

mL) 

2º-8º C até ao final do prazo de validade. 
Após reconstituição, guardar não mais do que 
1 hora à temperatura ambiente, e guardar em 
alíquotas congelado a -20ºC durante 6 
semanas. 

Tampão:  pronto a usar. 
Usado como tampão, diluente e calibrador 0. 
Tampão, soro bovino, azida de sódio, EDTA. 

 
BUF 

1 frasco de 60 
mL 

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

Solução de lavagem: comprimidos 
Dissolver 1 comprimido / 100 mL de água 
destilada.  
Agitar suavemente. 

 
WASH 

5 comprimidos 
em embalagem 

blister 

2º-8º C até ao final do prazo de validade. 
Após diluição, conservar num recipiente 
tapado durante 15 dias no máximo. 

Saco de plástico  1  
 
* Os valores mencionados são apenas indicativos; o valor real de cada calibrador está em cada rótulo. 
** O intervalo de valores aceitáveis está impresso no rótulo. 
 
 
 



CGA-RIACT 
Cisbio Bioassays - Dezembro 2018 - Modelo 025 

 

5 
 

POR 

 
 
 
 
 
5. PRECAUÇÕES 
 
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-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV e para o antigénio HBs. No entanto, como é impossível 
garantir que estes produtos não transmitirão hepatite, o vírus HIV, ou qualquer outra infecção viral, todas as matérias primas de 
origem humana, incluindo as amostras a ser testadas, devem ser tratadas como potencialmente infecciosas. Não pipetar com a 
boca. Não fumar, comer ou beber numa zona controlada de manuseamento dos kits. Utilizar luvas descartáveis quando manusear o 
kit e lavar cuidadosamente as mãos de seguida. Evitar derrames. Descontaminar e eliminar as amostras e o material potencialmente 
contaminado como se contivessem agentes infecciosos. O método recomendado é autoclavar por um período mínimo de uma hora a 
121.5ºC. 
A azida de sódio pode reagir com o cobre ou chumbo das canalizações para formar azidas metálicas altamente explosivas. Durante 
a eliminação de resíduos, deixar correr bastante água para prevenir a formação destes produtos. 
 
5.2. Regras de radioprotecção 
Este produto radioactivo pode apenas ser recebido, adquirido, armazenado ou utilizado por pessoas autorizadas para tal, e em 
laboratórios cobertos por essa autorização. A solução nunca deve ser, em circunstância alguma, administrada a seres humanos ou a 
animais. A aquisição, armazenamento, uso ou troca de produtos radioactivos estão sujeitas às leis em vigor no país do utilizador. 
O cumprimento das regras básicas de manuseamento de produtos radioactivos garante uma segurança adequada. 
É dado em seguida um resumo das mesmas: 
Os produtos radioactivos devem ser guardados nas suas embalagens de origem numa zona adequada. 
Deve ser mantido actualizado um registo da recepção e armazenagem dos produtos radioactivos. 
O manuseamento de produtos radioactivos deve decorrer numa área devidamente equipada de acesso restrito (zona controlada). 
Não comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos numa zona controlada. Não pipetar soluções radioactivas com a boca. 
Evitar contacto directo com todos os produtos radioactivos, usando batas de laboratório e luvas protectoras. 
O equipamento de laboratório e material de vidro contaminado deve ser imediatamente eliminado após contaminação, de modo a evitar 
contaminação cruzada de isótopos diferentes. 
Qualquer contaminação ou perda de material radioactivo deve ser lidada de acordo com os procedimentos estabelecidos. 
A eliminação de todos os resíduos radioactivos deve ser efectuada em conformidade com a legislação em vigor. 
 
5.3. Precauções de manipulação 
Não usar componentes do kit para além do seu prazo de validade.  
Não misturar reagentes de lotes diferentes.  
Evitar qualquer contaminação microbiana dos reagentes ou da água usada na lavagem.  
Respeitar totalmente as condições de incubação e as instruções de lavagem indicadas. 
 
6. RECOLHA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS 
O ensaio é realizado directamente em soro ou plasma. Para um teste realizado num prazo de até 4 horas após a colheita, as 
amostras deverão ser mantidas à temperatura ambiente (18-25 ºC). Para um teste realizado num prazo de até 48 horas, as 
amostras devem ser mantidas a 2-8 ºC após a colheita da amostra. Para um teste para além das 48 horas, deverão ser divididas em 
alíquotas, que devem ser mantidas congeladas (-20 ºC) até 10 meses. Se forem realizadas em plasma, os valores serão 
sistematicamente mais elevados. 
Diluições  
Em caso de suspeita de níveis elevados de CGA, o tampão diluente fornecido com o kit é usado para diluição. 
Recomenda-se o uso de tubos de plástico descartáveis para efectuar a diluição. 
 
7. PROCEDIMENTO DE ENSAIO 
7.1. Material necessário 
Micropipetas de precisão ou equivalentes com ponta descartável, capazes de dispensar 50 µL, 500 µL, 1000 µL e 2000 µL. A sua 
calibração deverá ser verificada regularmente.  
Água destilada. Tubos de plástico descartáveis.  Misturador tipo Vortex. Agitador circular horizontal (400 rpm).  
Contador de cintilação gama calibrado para a determinação de iodo 125.  
 
7.2. Protocolo 
Colocar todos os reagentes à temperatura ambiente (18º-25ºC) pelo menos 30 minutos antes do seu uso. A dispensa dos reagentes 
para os tubos revestidos também deve ser efectuada à temperatura ambiente (18º-25ºC). 
O ensaio requer os seguintes grupos de tubos:  
Grupo calibrador 0 para a determinação da ligação não específica. Grupos calibrador para estabelecer a curva calibrador.  
Grupo controlo, para o controlo. Grupos Sx para as amostras a testar.  
Recomenda-se executar o ensaio em duplicado para calibradores, para controlo e amostras. 
Respeitar a ordem de adição dos reagentes: 

Dispensar 500 µL de tampão para cada tubo. 
Adicionar 50 µL de calibradores, controlo ou amostras a testar aos tubos correspondentes. 
Agitar suavemente cada tubo com um misturador tipo Vortex. Incubar durante 18-20 horas à temperatura ambiente (18º-25ºC). 
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Lavar os tubos revestidos da seguinte forma: 

Aspirar o conteúdo dos tubos tão completamente quanto possível.  
Adicionar 1,0 mL da solução de lavagem a cada tubo. 
Aspirar o conteúdo de todos os tubos. Repetir o processo mais uma vez. 
Aspirar o conteúdo dos tubos tão completamente quanto possível. Não deverá haver volume residual nos tubos revestidos após 
a lavagem. 

Para que os resultados sejam fiáveis e reprodutíveis, as diferentes etapas de lavagem terão que ser eficientes: a adição da solução 
de lavagem deverá ser feita com rapidez suficiente por forma a criar turbulência dentro dos tubos. 

Dispensar 500 µL de anticorpo monoclonal anti-CGA 125I a cada tubo, incluindo os 3 tubos de actividade total. 
Incubar durante 2 horas±5 minutos à temperatura ambiente (18º-25ºC) sob agitação (400 rpm). 

Lavar os tubos revestidos da forma anteriormente descrita. 
Usando um contador de cintilação gama, medir a radioactividade ligada aos tubos. 
 
8. CONTROLO DE QUALIDADE 
As Boas Práticas de Laboratório exigem o uso de amostras de controlo de qualidade em cada série de ensaios para controlar a 
qualidade dos resultados obtidos. Todas as amostras deverão ser tratadas de igual forma. É recomendavel o uso de métodos 
estatísticos apropriados no tratamento dos resultados. 
 
9. RESULTADOS 
Para cada grupo de tubos, calcular as contagens médias após subtracção da contagem de fundo.  
Traçar a curva calibrador, representado as cpm’s dos calibradores contra as concentrações (spline). 
Ler os valores das amostras directamente a partir da curva, corrigindo o valor lido pelo factor de diluição, se necessário. 
 
 
Curva calibrador típica  (apenas um exemplo): nunca utilizar estes dados em substituição dos valores obtidos num laboratório. 
 
 

Grupos de 
tubos 

Cpm Média Concentração 
ng/mL 

CGA    ng/ml
1 5001 0005000

cp
m

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

 

Calibrador 0 
 

55 0 

Calibrador 1 
 

2954 55 

Calibrador 2 
 

7110 145 

Calibrador 3 
 

14878 350 

Calibrador 4 
 

29522 700 

Calibrador 5  
 

60248 1370 

Controlo 7288 165 

 
 
10. LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO 
As amostras que apresentem turvação, hemólise, hiperlipemia ou contenham fibrina podem originar resultados enganadores. 
Não extrapolar valores de amostras superiores ao último calibrador. Diluir as amostras e re-testar. 
O imunoensaio é protegido contra os eventuais factores interferentes de tipo anticorpos humanos anti-ratinho (HAMA), pela adição de 
um protector no traçador (imunoglobulinas de ratinho não específicas). 
No entanto, resultados «falsos positivos» ou «falsos negativos», devido à presença nas amostras dos doentes de factores interferentes 
do tipo anticorpos heterófilos, anticorpos antiavidina, factor reumatóide, entre outros, não podem ser totalmente excluídos. 
 
 
11. VALORES ESPERADOS 
Cada laboratório deverá estabelecer o seu próprio intervalo de valores normais, de acordo com as amostras habitualmente 
utilizadas. CGA é uma proteína que se liga ao cálcio e a sua medição é influenciada pela concentração de Ca++. Os valores normais 
diferem caso seja utilizado soro ou plasma com EDTA. Os valores abaixo mencionados servem apenas como exemplo dos níveis 
séricos obtidos com uma população de 162 indivíduos presumivelmente saudáveis. 
95% dos valores da população encontram-se entre 19,4 e 98,1 ng/mL, com uma mediana de 41,6 ng/mL. 
Em caso de uso de plasma, é recomendado que os níveis normais sejam determinados também com plasma. 
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12. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO ENSAIO 
 
12.1. Imprecisão 
Este parâmetro foi avaliado usando 3 amostras com diferentes concentrações. Estas foram testadas, ou 15 vezes na mesma série 
de ensaios, ou em duplicado em 20 séries diferentes. 

 

 
Variação Intra -Assay  

Amostra  A B C 
Valor médio ng/mL  29.9 144.0 996.0 
Desvio padrão  2.0 6.0 22.0 
CV % 6.0 3.8 2.2 

 
 

Variação Int er-Assay  
Amostra  A B C 
Valor médio ng/mL  29.8 159.3 998.0 
Desvio padrão  2.5 9.1 52.6 
CV % 8.5 5.7 5.3 

 
 
 
12.2. Teste de recuperação 
Foram adicionadas quantidades conhecidas de CGA a soros humanos. As percentagens de recuperação de CGA humana variaram 
entre 90 e 100%. 
 
12.3. Teste de diluição 
Foram diluídas amostras com níveis elevados. As percentagens de recuperação variaram entre 90 e 110%. 
 
 
12.4. Especificidade 
Os dois anticorpos monoclonais permitem dosear todo o CGA circulante, inteiro e fragmentado. 
 
 
12.5. Limite de detecção 
O limite de detecção define-se como a menor concentração detectável diferente de zero com uma probabilidade de 95%. Foi 
determinado como sendo 1,5 ng/mL. 
 
12.6.  Interferência 

• A interferência da biotina foi medida em uma concentração de 15 ng/mL. 

• Não há interferência com bilirrubina, hemoglobina e triglicéridos, as concentrações respectivamente de medição de até 
igual a 250 mg/L,10 g/L e 20 g/L, tem-se observado. 
O imunoensaio é protegida contra qualquer anti-rato de interferência de anticorpos humanos (HAMA) através da adição de 
um protector para a trama (imunoglobulinas não específicas do rato). No entanto, não podemos garantir que essa proteção 
é exaustiva. 

 
 

TABELA DE FLUXO DO ENSAIO 
 

 

Tubos 
Tampão 

 
µL 

Tampão 
(Calibrador 0) 

 
µL 

Calibradores 
1 – 5 Controlo 

Amostras 
µL 

Misturar 
suavemente 

 
Incubar 
18-20h 

a 18-25°C 
 

Lavar 2 
vezes 

Ver ponto 
7.2. 

Anti-CGA 
125 I 

 
µL 

Misturar 
suavemente 

 
Incubar 

2 h ± 5 min 
a 18-25°C 

sob 
agitação 

 
Lavar 2 vezes 
Ver ponto 7.2. 

Contar 
Calibrador 0 500 50 -- 500 

Calibradores 500 -- 50 500 

Controlo 500 -- 50 500 
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Amostras 500 -- 50 500 
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