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Introdução 
Antígeno Prostático Específico (PSA) é uma glicoproteína de cadeia simples e um 
membro da família Kallekerin de moléculas que tem semelhante atividade 
enzimática como molécula quimotripsina. PSA é uma glicoproteína monômera 
(peso molecular de 30 kDa) produzida pelo epitélio da próstata e, normalmente, 
secretados no líquido seminal. PSA é a principal responsável pela dissolução do gel 
no sêmen ejaculado recentemente por proteólise do gel formando proteínas. A mair 
parte (70-90%) de PSA no soro está complexado à alfa-1-antichymotrypsin (ACT), 
que tem peso molecular de 90-100 kDa.  PSA total (livre + PSA-ACT-complexo) é 
aumentado na hiperplasia benigna da próstata e no câncer de próstata maligno. A 
proporção de livre de PSA complexo também é variável em diferentes pessoas. 
PSA está presente em nível mínimo na circulação no sangue de indivíduos normais, 
mas o seu aumento é um bom indicador de tumor de próstata benigna ou maligna. 
Determinação de PSA é um exame confiável para o diagnóstico de câncer de 
próstata e para o acompanhamento dos pacientes após o tratamento contra o 
câncer ou a cirurgia. O câncer de próstata é o segundo câncer mais prevalente em 
países desenvolvidos com alta taxa de mortalidade. Uma vez que o nível de PSA 
aumentou em tumor benigno da próstata e na Hiperplasia Benigna da Próstata 
(HBP), a determinação de PSA não pode ser usado como teste de confirmação 
para o câncer de próstata e a combinação de teste de PSA com outros testes de 
diagnóstico é de grande valia nestes casos. Após a prostatectomia, nível sérico de 
PSA se torna nulo e níveis superiores a 0,1ng/ml devem ser considerados como a 
possível remoção da próstata incompleta ou metástases do câncer. O teste PSA 
ELISA detecta ambos PSA livre e PSA complexo. 
 

Principio do Teste 

O kit de teste PSA quantitativo Kit é baseado em um ensaio imunoenzimático. O 
sistema de análise utiliza um anticorpo anti-PSA em fase sólida (poços de 
microtitulação) imobilização e outra anti-anticorpo monoclonal PSA no anticorpo-
enzima (peroxidase) solução conjugado. Permite a amostra reagir com os 
anticorpos em fase sólida, após a incubação e lavagem, à enzima conjugado será 
adicionado, resultando na formação de sanduíche de PSA entre fase sólida e 
anticorpos conjugados. Após a etapa de lavagem uma segunda solução de 
cromógeno-substrato é adicionada e incubada por 15 minutos, resultando no 
desenvolvimento de cor azul. O desenvolvimento de cor é interrompido com a 
adição da solução stop, e a cor são alteradas para amarela e medida 
espectrofotometricamente a 450nm. A concentração de PSA é diretamente 
proporcional à intensidade da cor da amostra de teste. 
 

Material fornecido com o kit 

1. Microplaca revestida Anti-PSA: 96 poços por bolsa. 
2. Conjugado Anti-PSA-HRP: 12 ml, pronto para uso. 
3. Padrões estabelecidos (1 ml/frasco): 0,0 (2ml), 1, 4, 10, 25 e 50ng/ml de PSA 
calibrado contra o padrão WHO 1st IS (código: 96/670). 
4. Soro controle nível alto e nível baixo: 1 ml cada, a concentração esperada é 
impresso em seus rótulos. 
5. Tampão de ensaio: 12 ml, pronto para uso. 
6. Reagente cromógeno de substrato: 12 ml, pronto para uso. 
7. Solução de lavagem: 50 ml, concentrado (20x). 
8. Solução de parada: 12 ml.          
9. Folha adesiva 
10. Ponteiras descartáveis (1 bolsas com 100 ponteiras)  

 

Material necessário mais não fornecido 

• Pipeta de precisão: 20l, 100l 
• Ponteiras descartáveis 
• Água destilada 
• Papel absorvente ou toalha de papel. 
• Papel milimetrado 
• Leitora de microplacas 
 

Informações gerais 

1. Não misture reagentes de diferentes lotes / número de lote. Todos os 
componentes do kit devem ser usados apenas em seu jogo original. 
2. Todos os reagentes obtidos a partir de fontes humanas são negativos para 
HBsAg, HCV e anticorpos anti-HIV. Para evitar risco de contaminação, usar 
equipamentos de proteção como luvas, aventais, etc, e evitar o contato direto 
com os reagentes. 
 

Condições de armazenamento 

1. O kit deve ser armazenado a 2-8oC dentro da embalagem quando não 
estiver em uso. 
2. Mantenha a bolsa lacrada com o dessecante. 
3. Não utilize os reagentes após o prazo de validade 
4. Não congelar 
5.  Proteger da luz e umidade. 

 

Condições de transporte 
Os kits da Pishtazteb devem ser transportados a 2-8oC. No entanto, 
temperaturas entre 15-35oC são toleráveis para o máximo de 72 horas. 
 

Coleta e preparação das amostras 

O kit deve ser usado com soro ou plasma. Soro ou plasma devem ser 
preparados a partir de uma amostra de sangue total obtido por aprovação 
técnica asséptica. Se o teste não pode ser feito dentro de uma hora após a 
coleta da amostra, refrigerar (no máximo 48 horas) a amostra imediatamente e 
deixe-o voltar à temperatura ambiente antes do teste. Se for necessário 
prolongar o armazenamento, as amostras devem ser armazenadas a -20ºC 
(máximo 30 dias).   
Evitar congelar e descongelar a amostra durante o armazenamento. 
 

Preparação dos reagentes 

1. Todos os reagentes devem atingir a temperatura ambiente (22-28oC) antes 
do uso. 
2. Solução de Lavagem: Diluir a solução de lavagem concentrada 1:20 com 
água destilada antes do uso.  

 

Procedimento do teste 

1. Colocar o número suficiente de cavidades no suporte e manter o restante na 
bolsa especial selada e com o dessecante. 
2. Dispensar 20µl de cada padrão, soro controle e amostra nos poços 
apropriados.  
3. Adicionar 100µl do tampão de ensaio dentro dos poços e agitar gentilmente 
por 15 segundos. Cobrir a placa de microtitulação com folha adesiva. Incubar 
por 30 minutos a temperatura ambiente (22-28oC). 
4. Remova a folha adesiva e retire o conteúdo da microplaca, descartando em 
um recipiente de resíduos. Enxágüe e agite a placa por 5 vezes (em cada vez 
com 300µl de solução de lavagem preparada). 
5. Retire todas as gotículas residuais em papel absorvente. 
6. Adicionar 100µl de conjugado Anti-PSA-HRP nas cavidades. 
7. Sele a placa com a folha adesiva novamente. Incubar a placa por 30 
minutos em temperatura ambiente (22-28oC). 
8. Repita o passo 4 e 5. 
9. Dispensar 100µl da solução cromógeno de substrato nas cavidades. 
10. Deixar as microcavidades em temperatura ambiente e no escuro por 15 
minutos para desenvolvimento de cor. 
11. Para a reação adicionando 100µl da solução de parada em todas as 
microcavidades. 
12. Media a absorbância a 450nm em leitora ELISA (Usar filtro 630nm para 
referência se estiver disponível).  

 
Cálculo do resultado  
1. Calcule a média dos valores de absorbância dos calibradores e amostras a 
450nm (Usar filtro 630nm para referência se estiver disponível)  

2. Construir uma curva padrão utilizando a média de absorbância obtida em 
cada padrão contra a sua concentração em ng/ml em um papel milimetrado, 
com absorbância na vertical (y) e a concentração no eixo horizontal (x). Use 
a média do valor, da absorbância de cada amostra. 3.Determinar a 
concentração correspondente de PSA em ng/ml a partir da curva padrão. 
 

                         Exemplo de Curva Padrão 
Calibradores (ng/ml) DO 

0 0.03 

1 0.13 

4 0.55 

10 1.14 

25 1.82 

50 2.36 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nota: Todas as absorbâncias da curva acima são apenas para ilustração, e não 
deverá ser usado para cálculos incógnitos. Os usuários devem obter seus próprios 
dados e curva padrão. 
 

Valores esperados 
Cada laboratório deve estabelecer seus próprios padrões de normalidade 
com base na população de pacientes. Os resultados abaixo são baseados 
em amostras selecionadas aleatoriamente em laboratório clinico.      

 Faixa Normal 

 Até 4.0 ng/ml 
 

Características de desempenho  
 

1. Limite mínimo de detecção 

Com base na absorbância do padrão 0+3SD, a concentração mínima 
detectável de PSA neste ensaio é estimada em 0,1ng/ml.  
 

2. Precisão do teste 

Para avaliar a precisão deste kit de ensaio, quatro amostras de soro 
com diferentes concentrações de PSA foram repetidamente testadas.  

Os resultados são apresentados na tabela 1 e 2. 
 
Tabela 1: Intra-ensaio 

 
Tabela 2: Inter-ensaio 
 

Nº Nº de testes realizados Média ng/ml SD ng/ml CV% 

1 10 0.6 0.05 8.3 

2 10 2.9 0.20 6.9 

3 10 19.2 1.20 6.3 

4 10 37.0 2.40 6.5 
Cada teste foi executado em duplicata 
 

 
 

Nº Nº de testes realizados Média ng/ml SD ng/ml CV% 

1 24 0.6 0.03 5.0 

2 24 2.2 0.08 3.6 

3 24 9.9 0.35 3.5 

4 24 30 1.3 4.3 
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3 - Teste de recuperação 
 

Certa quantidade de PSA foi adicionado a amostras de soro em 4 diferentes 
concentrações de PSA conhecido. 
 

Tabela 3: Teste de recuperação 
  Nº Nível de PSA 

no Soro 
ng/ml 

PSA 
adicionado 

ng/ml 
 

Exp. 
ng/ml 

Obs. 
ng/ml 

Rec. 
(%) 

1 1.5 1 1.25 1.15 92 

1 1.5 10 5.7 5.9 103 

1 1.5 25 13.2 13 98 

2 4.3 1 2.6 2.4 92 

2 4.3 10 7.1 6.8 96 

2 4.3 25 14.6 14.1 96 

3 12.8 1 6.9 6.5 95 

3 12.8 10 11.4 12.1 106 

3 12.8 25 18.9 19.3 102 

4 37.2 1 19.1 20 105 

4 37.2 10 23.6 24.5 104 

4 37.2 25 31.1 29 93 
 

Exp.: Esperado, Obs.: Observado, Rec.: Recuperado 
 

 
4 - Teste de linearidade 
 

Para verificar a linearidade de teste, 3 amostras de soro com 
diferentes concentrações conhecidas PSA foram seqüencialmente 
diluídos com reagente padrão 0,0. Em seguida, os soros foram 
testados com teste de PSA ELISA e os resultados são mostrados 
abaixo (considerando-se o fator de diluição): 
 

Tabela 4: Teste de linearidade 
 

 

Recuperação (%) 

No. Nível de PSA   
em amostras  

diluídas 
1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 

1 80 104 98 89 106 93 

2 47 99 100 92 95 90 

3 25 102 95 98 110 108 

 
5 – Efeito gancho 
 

Para excluir a ocorrência de efeitos gancho, o teste de PSA foi feito em soros 
com alta concentração de PSA (acima de 50ng/ml) e nenhum efeito gancho 
foi visto. 
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Garantia da Qualidade  

A Bio Advance obedece ao disposto na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor. Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é necessário:  

- que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento técnico;  

- que os materiais estejam sendo armazenados nas condições indicadas e em 
sua embalagem original;  

- que o transporte seja realizado em condições adequadas; 

- que o produto seja utilizado somente até a data de validade expressa na 
embalagem; 

- que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas 
condições de uso, manutenção e limpeza.  

Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes 
específicos, que são repetidos periodicamente até a data de vencimento 
expressa em rótulo. Os certificados de análise de cada lote podem ser 
solicitados junto ao SAC - Serviço de Assessoria ao Cliente, bem como em 
caso de dúvidas ou quaisquer problemas de origem técnica, através do 
telefone (11) 3445-5418 / 2621-7171. Quaisquer problemas que inviabilizem 
uma boa resposta do produto, que tenham ocorrido comprovadamente por 
falha de fabricação serão resolvidos sem ônus ao cliente, conforme o disposto 
em lei.    
 

Descarte de Produtos  

O descarte de resíduos deve ser realizado pelos geradores de Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) em conformidade com os requisitos estabelecidos 

pelos Órgãos estaduais, municipais e ambientais vigentes, além da Vigilância 

Sanitária. 
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POTENCIALMENTE INFECTANTE 
CONSERVAR A TEMPERATURA 2°C A 8°C 

 

 
[SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] 

 

TELEFONE: 55 11 – 3445-5418 / 2621-7171 
 

www.bioadvancediag.com.br . contato@bioadvancediag.com.br 

PROCEDIMENTO DO TESTE PSA 

    PASSO -  1 

Reagente 

Padrões 
 
 

Soro 
Controle 

 

Amostra 

Calibrador 20 ul - - 

Soro Controle - 20 ul - 

Amostra - - 20 ul 

Tampão de 
ensaio 

100 ul 100 ul 100 ul 

 
Agitar suavemente os poços por 15 segundos. Cobrir a placa com 
folha adesiva e incubar por 30 minutos a temperatura ambiente. 

 
 

     PASSO -  2 
Remova a folha adesiva e elimine o conteúdo dos poços. Lavar 5 

vezes de acordo com o procedimento descrito 

 
     PASSO - 3 

Anti PSA-HRP      
conjugado 

100 ul 100 ul 100 ul 

Cobrir a placa novamente com  a folha adesiva e incubar por 30 
minutos em temperatura ambiente. 

 
 

 
     PASSO -  4 

Remova a folha adesiva e elimine o conteúdo dos poços. Lavar 5 
vezes de acordo com o procedimEnto deScrito. 

 

Solução 
cromógeno 
substrato 

100 ul 
 
 

100 ul 100 ul 
 

Incubar os poços por 15 minutos em temperatura  
ambiente ao abrigo da luz 

 
 
      PASSO -  5 

Solução de 
parada 

100 ul  
 
 

100 ul 100 ul 

Ler em absorbância 450nm (Usar filtro 630nm de  
referência se estiver disponível) 
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Glossário de Símbolos 
 

 

 Consulte instruções 
de uso  

Somente uso 
diagnostico in vitro   

Data de 

validade 

 

 
 Número do 

catálogo 
  

Número do Lote 
N 

Testes por 
kit 

 
 

  
 Armazenar entre 

2-30°C 
 

 

Não reutilizar 
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