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Procedimento do Teste

ECO F hs-PCR
Uso pretendido Medição quantitativa de hs-PCR para prever o risco de DCV* em pessoas saudáveis

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

Volume de amostra 5µL

Faixa de medição 0.1 – 15 mg/L 

Faixa de referência < 1.0mg/L  (Normal) | 1.0 – 3.0mg/L (Risco Médio) | > 3.0mg/L (Risco Elevado)

Tempo do teste 3 minutos

Condições de Armazenamento 2-30ºC

Especificações do Produto

O ECO F hs-PCR baseado na tecnologia de imunoensaio e reflectometria utiliza 
partículas de látex coloridas para a medição quantitativa do nível de Proteína C 
Reativa ultrassensível em amostras de soro, plasma e sangue total. Este teste é 
realizado para ajudar a prever o risco de doença cardiovascular de uma pessoa 
saudável como parte de um perfil de risco cardiovascular.

Coletar 5ul de amostra. Misturar a amostra e o tampão de
extração delicadamente ao pressionar 
e liberar a borracha na parte superior 
da pipeta Spoit  (rosa) por 6-8 
vezes até dissolver as esferas brancas.  

Coletar toda a mistura de reação 
com a pipeta Spoit  (rosa).

Aplicar a mistura de reação
no poço da amostra 
do dispositivo teste e 
pressionar o botão start 
imediatamente.

Leitura
após 3 minutos
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Fig.1. ECO F hs-PCR (y) comparado com Cobas Roche c111 (x) com 
amostras de soro.

Comparação entre ECO F hs-PCR e Cobas Roche c111 
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Referência

Os resultados do ECO F hs-PCR foram devidamente correlacionados com os 
resultados do teste de hs-PCR do Cobas Roche c111. O resultado mostra que ECO 
F hs-PCR pode ser adequado para o ensaio de hs-PCR 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 na figura 1. A correlação da comparação entre o ECO F hs-PCR e o 
teste Cobas Roche c111 hs-PCR com amostras de soro foi y = 1,027x + 0,008, r = 
0,995, n = 78.

Resultados

Amostras de soro foram utilizadas e analisadas com o teste ECO F hs-PCR  e com 
o Cobas Roche c111. ECO F hs-PCR é baseado na tecnologia de imunoensaio e 
reflectometria usando partículas de látex coloridas para medir a concentração 
de PCR ultrassensível em amostras de soro, plasma e sangue total. O dispositivo 
de teste é inserido no analisador ECO Reader F. Volume de 5µl de amostra é 
adicionada a um tubo de tampão de extração e bem misturada com a pipeta 
Spoit. A mistura de reação é aplicada no poço da amostra do dispositivo de teste. 
O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste após 3 minutos. A 
faixa de medição é de 0,1 a 15 mg/L com amostras de soro, plasma ou sangue 
total.

Materiais e Métodos

O ECO F hs-PCR é um teste usado para medir a PCR ultrassensível em amostra 
de soro, plasma e sangue total. A medição da PCR fornece informações para a 
detecção e avaliação de infecção, lesão tecidual, distúrbios inflamatórios e 
doenças cardiovasculares. A Proteína C Reativa (PCR) é uma das proteínas de 
fase aguda induzidas por citocinas, cujos níveis aumentam durante uma 
resposta geral e inespecífica a infecções e processos inflamatórios não infeccio-
sos. O teste de PCR de alta sensibilidade (hs-PCR) é capaz de medir a PCR mais 
sensível e pode detectar a menor resposta inflamatória. A hs-PCR é utilizada 
como marcador para previsão de doença vascular. Existem muitos estudos que 
mostram que a alta concentração de hs-PCR indica um risco maior de acidente 
vascular cerebral e infarto do miocárdio. A faixa normal de concentração de 
hs-PCR é <1mg/L (0,1mg/dL) e 1mg/L - 3mg/L (0,1mg/dL - 0,3mg/dL) é 
considerada como uma faixa média de risco. Resultado >3mg/L (0,3mg/dL) é 
considerado como de alto risco para doença cardiovascular. É essencial adminis-
trar o valor da concentração de hs-PCR, especialmente no que significa o estado 
de saúde vascular para pacientes com doença autoimune, como artrite 
reumatóide, lúpus e espondilite anquilosante, uma vez que a doença autoimune 
é afetada pela condição cardiovascular e cerebrovascular.

Introdução

Y=1.027x+0.008
r=0.995
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