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CALCITONIN  IRMA-HCT 
 

   

 

 

Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de la calcitonine 

humaine (hCT) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric determination 
of human calcitonin (hCT) 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur direkten 
quantitativen Bestimmung von humanem 

Calcitonin (hCT) 
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  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL Tracer  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibrateur 0 2 x 3 mL Calibrator 0 2 x 3 mL Kalibrator 0 2 x 3 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 1 mL Calibrators 1 - 5 5 x 1 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 1 mL 
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum   1 x 1 mL 
Réactif de lavage 3 x 5 comprimés Wash reagent 3 x 5 tablets Waschreagenz            3 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    
calcitonina umana (hCT) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de calcitonina humana 

Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον ποσοτικό 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπινης καλσιτονίνης (hCT) 
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  611 kBq 1 x 11 mL Trazador  611 kBq 1 x 11 mL Ιχνηθέτης  611 kBq 1 x 11 mL 
Calibratore 0 2 x 3 mL Calibrador 0 2 x 3 mL Πρότυπο 0 2 x 3 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x 1 mL Calibradores 1 – 5 5 x 1 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 1 mL 
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL 

Reagente di lavaggio 3 x 5 compresse Reactivo de lavado 3 x 5 
comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 3 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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 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Lotnr. Lot nr. Numer partii Gyártási szám номер Šifra serije 

 
Utiliser 

jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Udløbsdato Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig :

Срок на 
валидност Upotrebiti do 
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notice 
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operating 

instructions 
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Rate ziehen 
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Ανατρέξτε στις 
οδηγίες χρήσης
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manual  de 
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Diagnostic 
In Vitro 

In Vitro 
Diagnostic 

device

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

∆ιαγνωστική 
συσκευή In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In 

Vitro 
In vitro-diagnos In vitro diagnose Diagnostyka In 

Vitro 
In vitro 

diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 Fabriqué par Manufactured 
by 

Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Tillverkad av Fremstillet af Wyprodukowane 

przez Gyártja: 
Произведено 
от Proizveo 

 Référence Catalogue 
number 

Katalog Nr. N. catalogo 
Número de 

catálogo 
Αριθμός 
καταλόγου 

Número do 
catalogo Referens Reference Wzorzec Referenciakészít

mény 

Каталожен 
номер Kataloški broj 

 

Nombre de 
tests 

Number of 
determinations 

Anzahl der 
Bestimmungen 

Numero di 
determinazioni

Número de 
determinaciones

Αριθμός 
προσδιορισμών

Número de 
determinações Antal rör Antal glas Liczba 

probówek 
A kémcsövek 

száma 
Брой 
определяния 

Broj 
određivanja 

 
Traceur Tracer Tracer Tracciante Trazador Ιχνηθέτης Tracer Tracer Tracer kreślarz Tracer Индикатор Radioaktivni 

indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrator Kalibrator Kalibrátor Калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Μάρτυρας Controle Kontroll Kontrol Kontrola Kontroll Контрол Kontrola 

 
WASH 

 
Réactif de 

lavage Wash reagent Waschreagenz Reagent di 
lavaggio 

Reactivo de 
lavado 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

Reagente de 
lavagem Tvttreagens ¨Vaskereagens Odczynnik 

pluczacy Mosó reagens 
реагент за 
промиване 

Reagens za 
pranje 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo 
 
 
Changes from the previous version:  
New logo 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues logo 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo 
 
 
Los cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logo 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Νέο λογότυπο 
 
 
Alterações em relação à versão anterior: 
Novo logótipo 
 
 
Ändringar från den föregående versionen: 
Ny logotyp 
 
 
Ændringer fra den tidligere version: 
Nyt logo 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: 
Nowe logo 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest: 
új logó 
 
 
Промени от предишната версия:  
Ново лого 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Novi logo 
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1. NOME E INDICAÇÃO 
IRMA-hCT é um ensaio imunoradiométrico para a determinação quantitativa do antigénio hCT no soro humano. 
O kit destina-se a utilização profissional. 
 
2. INTRODUÇÃO 
A calcitonina é uma hormona sintetizada pelas células parafoliculares da tiróide (células C), que devem ser consideradas 
completamente distintas e um órgão distinto da tiróide propriamente dita. Foram descritos outros locais de menor secreção. A 
calcitonina é um polipéptido de 32 aminoácidos, com sequências variáveis em espécies diferentes. Apenas os aminoácidos 1, 3 a 7, 
9, 28 e 32 são comuns. As pontes dissulfito nas terminações N e C são essenciais para a actividade biológica. Tem um peso 
molecular de 3500 Daltons. A calcitonina é um inibidor fisiológico da paratormona. A sua acção no rim e nos ossos consiste na 
redução do cálcio sérico a um nível que, por sua vez, inibe a secreção hormonal. A estimulação fisiológica da calcitonina é, por isso, 
hipercalcemiante e os estimulantes não fisiológicos incluem o glucagon, agonistas -adrenérgicos, álcool e gastrina. 
A função exacta da calcitonina ainda não se encontra bem estabelecida, uma vez que a hipercalcitoninemia não é acompanhada por 
quaisquer desordens do metabolismo cálcio-fósforo. Os ensaios imunoradiométricos sensíveis são utilizados para estudar as formas 
moleculares de calcitonina circulante. Existem formas de elevado peso molecular correspondentes à calcitonina polimerizada, 
formas de peso molecular intermédio, provavelmente correspondentes a percursores, e formas com um peso molecular mais baixo 
que o monómero, correspondentes a fragmentos resultantes da proteólise. 
Por estas razões, vários estudos publicados demonstram que o perfil de imunoreactividade varia de indivíduo para indivíduo, de 
doença para doença e de anti-soro para anti-soro. 
A calcitonina constitui um marcador preferencial no carcinoma tiróide-medular, que é diagnosticado formalmente pelo aumento da 
calcitonina basal. O teste da pentagastrina será efectuado sistematicamente para o diagnóstico precoce do cancro em famílias de 
risco ou em casos de recorrência em doentes previamente operados. Outros cancros podem constituir locais ectópicos para a 
secreção de calcitonina, incluindo carcinóides brônquicos e intestinais, cancros do pulmão e tumores do sistema APUD (Amine 
Precursor Uptake and Decarboxylation). Nestes casos, a calcitonina é um marcador tumoral potencial, que tem ainda que ser melhor 
definido. Há que notar que, em algumas situações patológicas, a calcitonina pode estar elevada sem qualquer valor diagnóstico ou 
prognóstico: é o caso de hipercalcemia ou insuficiência renal, hipergastrinemia e pancreatite aguda. 
O desenvolvimento de um ensaio imunoradiométrico com dois anticorpos monoclonais, que reconhecem a região-amida 23-32 e a 
região 11-17 permite o ensaio do monómero de calcitonina nativa, pela sua distinção de outras formas integradas na sequência 
precursora e dos seus fragmentos, com um elevado grau de sensibilidade.   
 
3. PRINCÍPIO DO MÉTODO 
O IRMA-hCT é um ensaio imunoradiométrico em fase sólida de dupla ligação. Foram preparados dois anticorpos monoclonais 
contra os locais estericamente remotos da molécula hCT. O primeiro reveste a fase sólida (tubo revestido), o segundo, radiomarcado 
com iodo 125, é utilizado como marcador. As moléculas hCT, colocadas nos cfalibradores e nas amostras para ser testadas, são 
colocadas em “sanduiche” entre os dois anticorpos. Depois da formação da “sanduiche” anticorpo revestido/antigénio/anticorpo 
iodado, o marcador não ligado é facilmente removido no passo de lavagem.  
A radioactividade ligada ao tubo é proporcional à concentração de hCT presente na amostra. 
 
4. REAGENTES 
Cada kit contém reagentes suficientes para 100 tubos. O prazo de validade é indicado no rótulo exterior. 

REAGENTES SIMBOLOS QUANTIDADE CONSERVAÇÃO 
TUBOS REVESTIDOS : prontos a usar. 
Anticorpo monoclonal anti-hCT no fundo do tubo. 

 
CT 

2 embalagens 
de 50 tubos 

2-8ºC até ao final do prazo de validade. Os 
tubos removidos das embalagens devem 
ser guardados no saco fornecido com o kit. 

ANTI-hCT 125I : liofilizado. 
Anticorpo monoclonal anti-hCT 125I, tampão, 
albumina bovina, azida de sódio, imunoglobulinas 
de ratinho não imunizado, soro de rato.  611 kBh 
(  17 Ci). 
Reconstituir com 11 mL de água destilada. 

 
 

TRACER 

 
1 x 1 frasco qb 

11 mL 

 
2-8ºC até ao final do prazo de validade. 
Depois da reconstituição, 2-8ºC até ao final 
do prazo de validade. 

CALIBRADOR 0 : liofilizado. 
Soro humano pré-tratado. Reconstituir com 3 mL 
de água destilada. 

 
CAL 

2 x 1 frascos qb 
3 mL 

2-8ºC até ao final do prazo de validade. 
Depois da reconstituição, -20°C até ao final 
do prazo de validade. 

CALIBRADORES : liofilizado. 
Soro humano pré-tratado, calcitonina humana. 8-
30-100-700-1500 pg/mL (*). 
Reconstituir com 1 mL de água destilada. 

 
CAL 

1 x 5 frascos qb 
1 mL 

2-8ºC até ao final do prazo de validade. 
Depois da reconstituição, -20ºC até ao final 
do prazo de validade. 

CONTROLO : liofilizado. 
Soro humano pré-tratado, calcitonina humana. 
Valor esperado: 11 pg/mL (**). 
Reconstituir com 1 mL de água destilada. 

 
CONTROL 

1 x 1 frasco qb 1 
mL 

2-8ºC até ao final do prazo de validade. 
Depois da reconstituição, -20ºC até ao final 
do prazo de validade. 

REAGENTE DE LAVAGEM : comprimidos. 
Diluir 1 comprimido em 100 mL de água destilada. 
Agitar suavemente. 

 
BUF-WASH 

3 x 5 comp. 
em embalagem 

blister 

2-8ºC até ao final do prazo de validade. 
Utilizar após reconstituição. 

SACO DE PLÁSTICO  1  
(*) Os valores apresentados acima são apenas os valores que se pretende atingir: o verdadeiro valor de cada calibrador ou controlo 

é apresentado no rótulo respectivo. 1 UI 2º SI 89/620= 3,6 em avaliação pg CIS. 
(**) O intervalo de valores aceitáveis é indicado no rótulo do frasco. 
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5. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
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, uma vez que 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 pipete com a boca. Não fume, coma ou beba em áreas em que as amostras ou os reagentes do kit são manuseados. 
Utilize luvas descartáveis quando manusear os reagentes do kit e lave cuidadosamente as mãos posteriormente. 
Evite salpicos. A descontaminação e eliminação de amostras e de todos os materiais potencialmente contaminantes, deve ser feita 
como se tratassem de agentes infecciosos. O método recomendado para o fazer é a autoclavagem 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 metais de azida altamente explosivos. Durante a 
eliminação de resíduos, deve-se deixar correr bastante água na canalização, de modo a prevenir a formação desses produtos. 
 
5.2. Regras básicas de radioprotecção  
Este produto radioactivo só pode ser recebido, adquirido, armazenado ou utilizado por pessoas autorizadas, e por laboratórios que 
possuam essa autorização. A solução não deve ser administrada a humanos ou animais, em qualquer circunstância. 
A aquisição, conservação, utilização ou troca de produtos radioactivos são sujeitos a regulamentações nacionais em vigor. 
O cumprimento das regras básicas de manuseamento de produtos radioactivos assegura a segurança adequada. 
Seguidamente é apresentado um resumo destas regras: 
Os produtos radioactivos são conservados nas embalagens originais, numa área adequada. Deve ser mantido um registo 
actualizado da recepção e armazenamento dos produtos radioactivos. O manuseamento de produtos radioactivos deve ser feito 
numa área devidamente equipada, com acesso restrito (zona controlada). Não comer, beber, fumar ou aplicar cosméticos na zona 
controlada. Não pipetar soluções radioactivas pela boca. Evitar contacto directo com produtos radioactivos, utilizando bata e luvas 
protectoras. O equipamento de laboratório contaminado e materiais de vidro devem ser eliminados imediatamente após a 
contaminação, para evitar contaminação cruzada de diferentes isótopos. 
Qualquer perda de substâncias radioactivas ou contaminadas deve ser considerada de acordo com os procedimentos estabelecidos. 
Qualquer eliminação de resíduos radioactivos deve ser feita de acordo com as regulamentações em vigor. 
 
5.3. Precauções de manipulação 
Não utilizar componentes do kit, depois do final do prazo de validade. Não misturar reagentes de lotes diferentes. 
Evitar contaminação microbiana dos reagentes e da água.  
Respeitar as condições de incubação e as instruções de lavagem indicadas. 
 
6. COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
O ensaio é feito em soro pré-tratado; o soro deve ser aquecido durante 30 minutos a 56ºC. Se o ensaio não for realizado 
imediatamente após a colheita, a amostra completa deve ser aquecida, sendo seguidamente dividida em alíquotas e conservada 
congelada (-20ºC). 
Diluição 
Se existirem suspeitas de níveis elevados de hCT, deve ser feita uma diluição com o calibrador 0, fornecido com o kit. 
A diluição deve ser realizada utilizando tubos de plástico descartáveis. 
 
7. PROCEDIMENTO DE ENSAIO 
7.1. Material necessário 
Micropipetas de precisão ou semelhante com pontas descartáveis, capazes de dispensar 100 l, 200 l, 1 mL, 3 mL, que devem ser 
calibradas regularmente. 
Água destilada. Tubos de plástico descartáveis. 
Misturadora tipo Vortex. Banho de água (56ºC  1ºC). Para evitar a condensação, não tapar o banho de água. 
Contador de cintilação gama, calibrado para medir Iodo 125. 
 
7.2. Protocolo 
Todos os reagentes devem ser colocados à temperatura ambiente (18-25ºC) pelo menos 30 minutos antes da utilização. 
A colocação dos reagentes nos tubos também é feita à temperatura ambiente. 
Precaução: a qualidade dos resultados obtidos depende do cumprimento das instruções de utilização. Os calibradores e controlos 
devem ser utilizados, impreterivelmente, no período de uma hora após a reconstituição ou congelados imediatamente para outras 
utilizações. O ensaio requer os seguintes grupos de tubos: grupo calibrador “0” para a determinação de ligação não-específica, 
grupos calibradores para estabelecer a curva do calibrador, grupo de controlo para o controlo, grupos Sx para as amostras a testar. 
Recomenda-se executar o ensaio em duplicado para calibradores, para controlo e amostras. Verifique se a temperatura do banho de 
água é de 56 °C ± 1 °C. Incubar as amostras a 56ºC durante 30 minutos. 
Ter em conta a ordem em que os reagentes devem ser adicionados: 

Dispense 200 µL de calibradores, controlos e amostras nos grupos de tubos correspondentes. 
Adicionar 100 µL de marcador monoclonal anti-hCT a todos os tubos. 
Agitar suavemente cada tubo com um agitador tipo vortex. 
Incubar durante 20-24 horas à temperatura ambiente (18-25ºC). 

Lavar os tubos da seguinte forma: 
Aspirar o conteúdo dos tubos, da forma mais completa possível. 
Adicionar 2,0 mL de solução de lavagem a cada tubo. 
Repetir o processo duas vezes. 

Para obter resultados fiáveis e reprodutíveis, os diferentes passos de lavagem devem ser realizados correctamente. A adição da 
solução de lavagem deve ser efectuada com a rapidez adequada para criar turbulências nos tubos. 
Medir a radioactividade ligada ao tubo com o contador de cintilação gama. 
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8. CONTROLO DE QUALIDADE 
As Boas Práticas de Laboratório exigem que o controlo de qualidade das amostras seja feito em cada série de ensaios, para verificar 
a qualidade dos resultados obtidos. Todas as amostras devem ser tratadas da mesma forma, e é recomendada a análise dos 
resultados, utilizando métodos estatísticos adequados. 
 
9. RESULTADOS 
Calcular a média, para cada grupo de tubos. Desenhar a curva padrão, colocando o cpm dos calibradores vs. as suas 
concentrações. Leia os valores das amostras directamente da curva, corrigindo o valor lido considerando o 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 padrão típica (exemplo): estes dados não devem, em qualquer circunstância, ser substituídos, por resultados obtidos no 
laboratório. 
 

Grupo de 
tubos 

CPM Médio Concentração 
(pg/mL) 

Calibrador 0 97      0 
Calibrador 1 427         8,4 
Calibrador 2 1347     28 
Calibrador 3 5000     95 
Calibrador 4 40042   660 
Calibrador 5 91672 1530 
Controlo 636        12,7 

 
 
10. LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO 
As amostras que apresentem turbidez, hemólise, hiperlipemia ou contenham fibrina, podem originar resultados enganadores. 
Não extrapolar resultados de amostras, para além do último padrão. Diluir as amostras em causa e voltar a testá-las. 
 
11. VALORES ESPERADOS 
Cada laboratório deve estabelecer o seu intervalo de valores normais. Os valores abaixo são dados apenas como indicação. 
Um estudo de 98 soros de indivíduos presumivelmente saudáveis, de ambos os sexos, mostrou que 81% dos valores obtidos eram 
inferiores a 5 pg/mL e 96% eram inferiores a 10 pg/mL. 
 
12. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO ENSAIO 
12.1. Imprecisão 
Este parâmetro foi testado utilizando amostras com concentrações diferentes. As amostras foram testadas, ou 30 vezes na mesma 
série de ensaios, ou em duplicado em 12 séries diferentes.  

Amostras Média  (pg/mL) CV% (na mesma série)    Amostras Média  (pg/mL) CV% (na mesma série)

1 10,9 6,7  4 21,1 5,2 

2 41,8 1,9  5 66,3 4,8 

3 527 1,2  6 524 4,3 
 
 
12.2. Teste de recuperação 
Foram adicionadas quantidades conhecidas de hCT ao soro humano. As percentagens recuperadas de hCT nas amostras variaram 
entre 80 e 105%. 
 
 
12.3. Teste de diluição 
As amostras com concentrações elevadas foram diluídas. As percentagens recuperadas obtidas foram entre 83% e 115%. 
 
 
12.4. Especificidade 
Este ensaio não apresenta quaisquer reacções cruzadas com a procalcitonina. 
 
 
12.5. Limite de detecção 
O limite de detecção é definido como sendo a concentração detectável mais pequena diferente de zero, com probabilidade de 95%. 
Foi definido como sendo 1,5 pg/mL. 
 
 
12.6. O limite de quantificação 
10 amostras de soro com concentrações baixas foram medidos em 10 ensaios separados. O limite de quantificação ou a 
sensibilidade funcional correspondente ao menor valor medido com uma precisão de 20% era de 4 pg / mL. 
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12.7. Interferências 
Nenhuma interferência com a bilirrubina, hemoglobina e triglicérides, medido até respectivas concentrações de igual a 250 mg/L,  
10 gL e 20 g/L tem sido observado. 
O kit IRMA-hCT está protegido contra anticorpos heterofílicos. No entanto, não podemos garantir protecção completa. 
 
 
 

TABELA DE FLUXO DO ENSAIO 
 

Tubos 
calibradores 

µL 
Amostras 

µL 
Anti-hCT 125I 

µL 

 
Misturar 

suavemente. 
Incubar 20-24 

horas a 18-25ºC. 
Aspirar. 

Lavar 3 vezes. 

 
 
 

Contar. 
Calibradores 200 - 100 

Controlo - 200 100 

Sx - 200 100 
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