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(Gonadotrofina Coriônica Humana)

ECO F HCG           10 Testes

ECO F HCG            20 TestesHormônio
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Correlação ECO F HCG
vs Cobas Roche

y = 1.0161x - 6.6452; r=0.9968; 
n=180 
   

CV%     QCL=4.7% / QCM=4.7% /  
    QCH=4.5%                                                                       

    Dentro de 15% 

Estudo comparativo

Procedimento do Teste

ECO F HCG
Uso pretendido Medição quantitativa de β-hCG para diagnosticar a gravidez na fase inicial

Tipo de amostra Sangue total venoso (EDTA), sangue total capilar e soro

Volume de amostra 50µL 

Faixa de medição  5 – 1.500mUI/mL
Faixa de referência Mulheres não grávidas:  ≤10mUI/mL 

Mulheres pós menopausa: ≤14mUI/mL
Homens: ≤2mUI/mL 

Tempo do teste 15 minutos (sangue total) ou 10 minutos (soro)

Condições de Armazenamento 2-30ºC

Especificações do Produto

O kit ECO F HCG é um imunoensaio fluorescente para a medição quantitativa de 
β-hCG em amostras de soro e sangue total. Este teste é destinado como um 
auxiliar na detecção precoce da gravidez e situações nas quais a mulher for 
submetida a um tratamento médico, utilizar determinados medicamentos, 
realizar exames (raio-x), que possam prejudicar o bebê em desenvolvimento.

Coletar 50ul de amostra com 
a pipeta de volume fixo.

Dispensar amostra coletada no tubo
de tampão de extração. Descartar a 
pipeta de volume fixo utilizada.

Misturar amostra e o tampão de
extração com a pipeta descartável 
100ul. Depois pipetar 100ul da
mistura de reação.

Aplicar a mistura de reação
no poço da amostra 
do dispositivo teste e 
pressionar o botão start 
imediatamente.
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Fig.2. ECO F HCG (y) comparado com Siemens ADVIA Centaur (x) com 
amostras de soro.

Fig.1. ECO F HCG (y) comparado com Cobas Roche e441 (x) com  amostras de 
soro.
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Referência

Os resultados do ECO F HCG foram devidamente correlacionados com os 
resultados dos testes Cobas Roche e411 e Siemens ADVIA Centaur. O resultado 
mostra que o ECO F HCG pode ser adequado para o ensaio de β-HCG em locais 
de pronto atendimento, bem como em laboratórios e clínicas.

Conclusão

A análise de regressão Passing-Bablok foi usada nos cálculos e o resultado é 
apresentado nas figuras 1-2. A correlação da comparação entre o ECO F HCG e o 
teste Cobas Roche e411 com amostras de soro foi y = 0,961x + 0,342, r = 0,990, n 
= 101. A correlação da comparação entre o ECO F HCG e o teste Siemens ADVIA 
Centaur com amostras de soro foi de y = 1,105x-1,515, r = 0,982, n = 101.

Resultados

Amostras de soro foram utilizadas com o ECO F HCG e analisadas com o sistema 
Cobas Roche e411 e o ensaio Siemens Advia Centaur. O ECO F HCG baseia-se na 
tecnologia de imunofluorescência para medir a concentração de β-HCG no 
sangue humano. O dispositivo de teste é inserido no analisador ECO Reader F. A 
amostra de 50µl é adicionada a um tubo de tampão extrator e bem misturada. A 
mistura de reação é aplicada no poço da amostra do dispositivo de teste. O 
analisador exibirá automaticamente o resultado do teste após 10 minutos para 
soro e 15 minutos para sangue total. A faixa de medição é de 5 a 1.500 mUI/mL. O 
ECO F HCG é calibrado contra um valor de HCT de 40%, pois esta é a faixa normal 
média para adultos. Na rotina diária, isso significa que os desvios de 40% de HCT 
precisam ser corrigidos usando um fator de correção do hematócrito.

Materiais e Métodos

O ECO F HCG é um imunoensaio de fluorescência para a determinação quantita-
tiva dos níveis de β-hCG total em amostras de soro e sangue total utilizando os 
analisadores ECO Reader F. A Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG) é um 
hormônio glicoproteico, com semelhança estrutural com os hormônios 
hipofisários: FSH, TSH e LH. Todas são glicoproteínas consistidas de duas subuni-
dades dissimilares não ligadas covalentemente (alfa e beta) com cadeias laterais 
de hidrato de carbono. A subunidade alfa dessas glicoproteínas são muito 
semelhantes. Mas as subunidades beta diferem e conferem especificidade 
imunológica e biológica. Logo após a implantação de um óvulo fertilizado na 
parede uterina, o trofoblasto começa a produzir hCG, que mantém as secreções 
esteróides do corpo lúteo até que a placenta possa fazê-lo.  O hCG pode ser 
detectado após a implantação; as concentrações duplicam aproximadamente a 
cada 1,5-3 dias durante as primeiras 6 semanas e depois continuam a subir até o 
final do primeiro trimestre, caindo gradualmente para  um nível mais baixo 
durante o restante da gravidez. Após o parto, é geralmente indetectável. O 
hormônio é um excelente marcador para a gravidez. Indivíduas saudáveis, não 
grávidas, têm níveis baixos a indetectáveis   de hCG; no entanto, o hCG, originário 
da glândula pituitária, pode ser encontrado em níveis detectáveis   na peri e 
pós-menopausa. Durante a gravidez, níveis invulgarmente baixos ou 
rapidamente decrescentes podem indicar uma condição anormal, como uma 
gravidez ectópica ou um aborto espontâneo iminente.

Introdução
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