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ImmunoCAP

Allergen

Fluoroenzymeimmunoassay

Estabilidade onboard
Phadia 100 não tem provisões para o armazenamento de reagentes onboard. Informações
sobre o armazenamento de reagentes nos locais pretendidos ou em outros instrumentos
Phadia são mostradas abaixo.
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USO PRETENDIDO
ImmunoCAP Allergen é o teste acoplado a alérgenos destinado a ser usado nos ensaios
ImmunoCAP Specific IgE, ImmunoCAP Specific IgG4 e ImmunoCAP Specific IgG. Ensaios
ImmunoCAP devem ser usados com instrumentos Phadia.
Produtos ImmunoCAP devem ser usados apenas em laboratórios clínicos por profissionais
treinados.
RESUMO E EXPLICAÇÃO DO TESTE
Em pacientes que sofrem com asma extrínseca, febre do feno ou eczema atópico, os sintomas
se desenvolvem imediatamente após a exposição a alérgenos específicos. Esse tipo de
alergia imediata (atópica ou anafilática) é a função de um tipo especial de anticorpos séricos
pertencentes à classe IgE de imunoglobulinas (1, 2). Portanto, medições de anticorpos IgE
específicos podem ser usadas para ajudar no diagnóstico clínico de distúrbios alérgicos.
Além disso, medições de anticorpos IgG4 específicos têm sido usadas em estudos clínicos
de diferentes doenças alérgicas (3-11). Além do mais, anticorpos IgG4 específicos podem
ser biomarcadores de exposição também em indivíduos não alérgicos (12). No monitoramento
da imunoterapia, em geral são vistos níveis aumentados de IgG4 específica, mas ainda não
foi demonstrada uma correlação definitiva com o desfecho clínico (3-8). É possível que os
anticorpos IgG4 específicos contra alérgenos tenham um papel no desvio imunológico e no
desenvolvimento de tolerância (3, 10, 11); contudo, o papel exato das medições de anticorpos
IgG4 específicos em investigações clínicas de rotina ainda não foi estabelecido.
Medições de anticorpos IgG específicos também têm sido usadas em estudos clínicos de
diferentes doenças alérgicas, bem como distúrbios gastrointestinais e em uma variedade de
doenças pulmonares, p. ex., alveolite alérgica (3, 6, 13-19). Além do mais, anticorpos IgG
específicos podem ser biomarcadores de exposição também em indivíduos não alérgicos
(12, 20).
No monitoramento da imunoterapia, em geral são vistos níveis aumentados de IgG específica,
mas ainda não foi demonstrada uma correlação definitiva com o desfecho clínico (3, 6, 13-15).
PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO
Diversos testes com alérgenos estão disponíveis para testes de anticorpos. O alérgeno de
interesse, acoplado de forma covalente ao ImmunoCAP, reage com anticorpos específicos
na amostra do paciente.
Depois da remoção de anticorpos não específicos por lavagem, anticorpos contra isótipos
específicos marcados por enzima são adicionados para formar um complexo. Após a
incubação, o conjugado enzimático não ligado é removido por lavagem e o complexo ligado
é incubado com um agente de desenvolvimento. Depois de parar a reação, a fluorescência
do eluato é medida. Quanto maior o valor da resposta, maior a presença de anticorpos
específicos para o alérgeno na amostra. Para avaliar os resultados do teste, os valores das
respostas das amostras do paciente são transformados em concentrações com o uso de
uma curva de calibração.
REAGENTES E MATERIAL
Para Reagentes e materiais para ImmunoCAP Specific IgE, ImmunoCAP Specific IgG4 e
ImmunoCAP Specific IgG, consulte as Instruções de uso em separado.
Detalhes de reagentes
ImmunoCAP Allergen/ImmunoCAP Antigen
Proteínas alergênicas
Conservante* <0,0015%

•
•

Pronto para uso. Armazenar a 2 – 8 °C até
a data de expiração.

Precauções
Para uso diagnóstico in vitro. Não se destina a uso interno ou externo em humanos ou
animais.
Reagentes contendo >0,0015% da mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-one [EC
n.º 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC n.º 220-239-6] (3:1) podem causar
sensibilização por contato com a pele. Evite o contato com a pele. Use luvas adequadas.
Para mais informações, consulte a Ficha de Informações de Segurança.

INSTRUMENTOS
Phadia 100 e Phadia 200 processam todas as etapas do ensaio e imprimem os resultados
automaticamente depois de concluir o ensaio(a). Phadia 250, Phadia 1000, Phadia 2500 e
Phadia 5000 são sistemas de acesso aleatório contínuo que efetuam todas as etapas do
ensaio(a).
52-5709-BR/04

Calibrador/
Controle de
curva

Phadia 250

Phadia 1000

28 dias.

Phadia 2500,
Phadia 5000
N/D

Conjugado

4 dias.
Recoloque as tampas nos frascos
todas as noites.

7 dias.

Development
Solution

5 dias.
Recoloque as tampas nos frascos
todas as noites.

14 dias.

5 dias.

Stop Solution

14 dias.
Recoloque as tampas nos frascos
todas as noites.

14 dias.

31 dias.

Washing
Solution
(solução
preparada)

7 dias.
Descarte a cada sete dias e realize a manutenção semanalmente de
acordo com o respectivo manual do usuário do instrumento.

Washing
Solution
Concentrate

N/D

30 dias.

Washing
Solution
Additive

N/D

30 dias.

Diluente de
amostra

7 dias.
Recoloque as tampas nos frascos
todas as noites.

ImmunoCAP
Caneta

Não existe
fornecimento
para
armazenamento no
instrumento.

N/D

Até a data de validade.

COLETA E PREPARO DA AMOSTRA
Coleta e preparo da amostra
Colete amostras de sangue e prepare o soro ou plasma seguindo os procedimentos
padronizados. Mantenha as amostras à temperatura ambiente apenas para a finalidade de
transporte. Armazene entre 2 °C e 8 °C por até uma semana ou a –20 °C. Evite congelamentos
e descongelamentos repetidos (21). Para uma leitura mais detalhada sobre substâncias
interferentes, consulte a referência (22).
Preparação de amostras
Para IgE específica, em geral não é necessária a diluição da amostra.
Para a determinação de valores maiores que 100 kUA/l de IgE, dilua as amostras com
ImmunoCAP IgE/ECP/Tryptase Sample Diluent.
Antes de processar os ensaios ImmunoCAP Specific IgG e ImmunoCAP Specific IgG4, dilua
as amostras a 1:100 com ImmunoCAP Specific IgA/IgG Sample Diluent. A amostra diluída
é estável por uma semana entre 2 °C e 8 °C.
Diluir manualmente‡ ou automaticamente no instrumento para uso no Phadia 100, Phadia
200 e Phadia 250. Diluir manualmente‡ para uso no Phadia 1000, Phadia 2500 e Phadia
5000.
‡ Por exemplo, 10 μl de amostra + 990 μl de diluente de amostra.
Se a concentração de amostras diluídas for >200 mgA/l para a IgG específica ou >30 mgA/l
para a IgG4 específica, a amostra poderá ser mais diluída.
PROCEDIMENTOS
Etapas do procedimento(a)
Para as etapas do procedimento, consulte as Notas a.
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Parâmetros do procedimento
As amostras de pacientes são processadas em uma única determinação.
Volumes por determinação:
Calibrador
Amostra, diluída
Conjugado
Development Solution
Stop Solution

40 μl
40 μl
50 μl
50 μl
600 μl

As incubações são realizadas a 37 °C pelos instrumentos Phadia.
Phadia 100: o tempo total para um ensaio é de 2,5 horas.
Phadia 200: o tempo total para um ensaio é de até 4 horas.
Phadia 250, Phadia 1000, Phadia 2500 e Phadia 5000: o tempo do processo é de 1 hora e
45 minutos desde a introdução da primeira amostra até o resultado estar disponível.
Calibração
Para Calibração para ImmunoCAP Specific IgE, ImmunoCAP Specific IgG4 e ImmunoCAP
Specific IgG, consulte as Instruções de uso em separado.
CONTROLE DE QUALIDADE
Para Controle de Qualidade para ImmunoCAP Specific IgE, ImmunoCAP Specific IgG4 e
ImmunoCAP Specific IgG, consulte as Instruções de uso em separado.
RESULTADOS
Para Resultados para ImmunoCAP Specific IgE, ImmunoCAP Specific IgG4 e ImmunoCAP
Specific IgG, consulte as Instruções de uso em separado.
LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
ImmunoCAP Specific IgE
O diagnóstico clínico definitivo só deve ser feito pelo médico depois de avaliar todos os
achados clínicos e laboratoriais. Ele não deve ser baseado nos resultados de um único
método diagnóstico.
•
Níveis muito baixos de anticorpos IgE específicos para o alérgeno devem ser avaliados
com cautela quando:
a.
os valores de IgE total estiverem acima de 1000 kU/l;
b.
os valores de IgE total estiverem acima de 500 kU/l nos testes de anticorpos IgE
específicos para beta-lactâmicos e clorexidina (ImmunoCAP Allergen c1, c2, c5,
c6, c7 & c8).
•
Na alergia alimentar, os anticorpos IgE circulantes podem continuar indetectáveis a
despeito de um histórico clínico convincente. Os anticorpos podem ser direcionados
para alérgenos que são revelados ou alterados durante o processamento industrial, o
cozimento ou a digestão e, portanto, não existem no alimento original para o qual o
paciente é testado.
•
Resultados abaixo do limite de quantificação obtidos em uma determinação de IgE
específica para um medicamento ou veneno indicam a ausência de anticorpos IgE
específicos contra esse medicamento ou veneno. Esses resultados não excluem a
existência de hipersensibilidade clínica a medicamentos ou venenos no presente ou
futuro (23, 24, 25, 26).
•
É recomendável que as amostras com resultados abaixo do limite de quantificação
obtidos com ImmunoCAP Allergen Components sejam testadas com o ImmunoCAP
Allergen correspondente baseado no extrato, se isso já não tiver sido feito. Testes
adicionais baseados no extrato cobrirão outros componentes presentes no material
usado como fonte dos alérgenos para os quais o paciente pode estar sensibilizado.
•
Um resultado abaixo do limite de quantificação obtido com um ImmunoCAP Allergen
baseado no extrato nunca exclui a possibilidade de se obterem concentrações
mensuráveis de IgE específica em testes com ImmunoCAP Allergen Components da
mesma fonte de alérgenos. Isso se deve ao fato de que alguns componentes podem
estar presentes em quantidades muito baixas no extrato natural.
ImmunoCAP Specific IgG4
Nota: Os seguintes produtos ImmunoCAP Allergen não devem ser usados neste método
devido às ligações não específicas excepcionalmente altas no ImmunoCAP Specific IgG4:
f2, h1, h2 e o70.
Nota: Para os seguintes produtos ImmunoCAP Allergen, a alta ligação não específica torna
particularmente importante que cada laboratório estabeleça seus níveis de base: d1, f27,
f236, f300 e m218.
Nota: Misturas de ImmunoCAP Allergen, ImmunoCAP Phadiatop e ImmunoCAP Phadiatop
Infant não estão incluídas neste método e não devem ser usadas.
ImmunoCAP Specific IgG
O diagnóstico clínico definitivo só deve ser feito pelo médico depois de avaliar todos os
achados clínicos e laboratoriais. Ele não deve ser baseado nos resultados de um único
método diagnóstico.
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10.

11.

12.
13.

14.
VALORES ESPERADOS
Para Valores esperados para ImmunoCAP Specific IgE, ImmunoCAP Specific IgG4 e
ImmunoCAP Specific IgG, consulte as Instruções de uso em separado.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Para Características de desempenho e Exatidão para ImmunoCAP Specific IgE, ImmunoCAP
Specific IgG4 e ImmunoCAP Specific IgG, consulte as Instruções de uso em separado.
GARANTIA
Os dados de desempenho apresentados aqui foram obtidos usando o procedimento indicado.
Qualquer alteração ou modificação no procedimento não recomendada pela Phadia AB pode
afetar os resultados, caso em que a Phadia AB se exime de todas as garantias expressas,
implícitas ou estatutárias, inclusive a garantia implícita de comerciabilidade e adequação
para uso. Phadia AB e suas distribuidoras autorizadas, nesse caso, não deverão ser
responsabilizadas por danos indiretos ou imprevistos.

15.

16.

17.
18.

19.

SÍMBOLOS
20.
Usar até a data

Σ

Contém suficiente para <n>
testes
21.

Código do lote

Dispositivo médico de
diagnóstico in vitro

Data de fabrico

Limite de temperatura

Número de catálogo

Consultar as instruções de uso

22.
23.
24.
25.

Cuidado

Riscos biológicos
26.

Fabricante
O glossário completo de símbolos está disponível em: https://symbols_glossary.phadia.com.
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Notas
(a)Para mais informações, consulte o Manual do usuário do Phadia 100, Phadia 200, Phadia
250, Phadia 1000 e/ou Phadia 2500/Phadia 5000.
(b)Estudos realizados em Phadia AB, Uppsala, Suécia.
Patentes/Marcas registradas
As seguintes designações são marcas registradas pertencentes à Phadia AB:
ImmunoCAP, Phadia.
Mudança na marca registrada: Phadia AB modificou as marcas registradas das plataformas
dos instrumentos de “UniCAP™” e “ImmunoCAP™” para “Phadia™”. O novo nome foi aplicado
aos instrumentos e itens relacionados, p. ex. Software e Manuais do usuário. A marca
registrada “ImmunoCAP™” foi removida dos reagentes do sistema. Essa é apenas uma
mudança na marca registrada; a mudança não afetará de forma alguma o desempenho ou
a segurança.
Trace back: Workspace: DFU Edition a251, Frozen, Publication: 52-5709-BR_ImmunoCAP_Allergen

Nota: Os seguintes produtos ImmunoCAP Allergen não devem ser usados neste método
devido às ligações não específicas excepcionalmente altas no ImmunoCAP Specific IgG:
e4, e81, f2, f325, f326, h1, h2, o70 e p2.
Nota: Para os seguintes produtos ImmunoCAP Allergen, a alta ligação não específica torna
particularmente importante que cada laboratório estabeleça seus níveis de base: d1, e6, f26,
f27, f82, f236, f300 e m218.
Nota: Misturas de ImmunoCAP Allergen, ImmunoCAP Phadiatop e ImmunoCAP Phadiatop
Infant não estão incluídas neste método e não devem ser usadas.
Nota: ImmunoCAP Allergen f98 (Art. n.º 14-5752-01) não deve ser usado para o diagnóstico
de doença celíaca.

Endereços
Escritório comercial:
Phadia Diagnósticos Ltda.
Rua Eugênio de Medeiros, 303 cj 1101C
05425-000 São Paulo – SP, BRAZIL
CNPJ: 04.930.429/0001-39
Farm. Resp: Elaine B. Ferraz – CRF-SP 29.698
SAC: 0800 55 15 35
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