
ProSpecT                                                                          

Cryptosporidium Microplate  
Assay

 R2454024 ....................24 testes        PT
 R2454096 ....................96 testes

1 UTILIZAÇÃO PREVISTA

O ProSpecTTM Cryptosporidium Microplate Assay utiliza os 
anticorpos monoclonais para a detecção qualitativa do antigénio 
específico do Cryptosporidium (CSA) em extractos aquosos de 
amostras fecais.

2 RESUMO

A criptosporidiose foi reconhecida recentemente como uma 
importante doença humana na maioria das áreas do mundo6,9. 
O agente causal, Cryptosporidium spp., foi identificado em 
amostras fecais de crianças e adultos em muitos países e na 
maioria dos estados dos Estados Unidos6. Este parasita esteve 
implicado em doença grave em pessoas infectadas com o HIV10, 
centros de dia1,2,11,12 e epidemias transmitidas pela água5,7,8 nos 
Estados Unidos. Os grupos de risco específicos incluem pessoas 
com problemas no sistema imunitário, em especial, pessoas 
infectadas com o HIV, membros da família e parceiros sexuais 
de doentes infectados, crianças e auxiliares em centros de dia de 
crianças, tratadores de animais e viajantes6. Os sintomas agudos 
da criptosporidiose podem incluir diarreia, dores abdominais, 
náuseas e vómitos, febre, indisposições e problemas respiratórios 
que duram de vários dias a mais de um mês e que conduzem 
frequentemente a infecções persistentes ou morte em doentes 
com deficiências imunológicas6. A infecção com o Cryptosporidium 
pode também ser assintomática. 

Os antigénios específicos do Cryptosporidium foram associados 
a infecções por Cryptosporidium e foram utilizados como base 
de imunoensaios de captura de antigénios e fluorescentes3,4,13. 
O antigénio específico do Cryptosporidium (CSA) detectado por 
este kit é produzido pelos organismos Cryptosporidium à medida 
que se multiplicam no tracto intestinal do hospedeiro. O antigénio 
é específico para o Cryptosporidium e não apresentou nenhuma 
reacção cruzada com outros parasitas entéricos. O antigénio é 
estável para transporte através do tracto intestinal do hospedeiro 
e para procedimentos de rotina utilizados para recolher e 
transportar amostras para exame microscópico.

3 PRINCÍPIO DO TESTE

O ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay é um imunoensaio 
de fase sólida para a detecção do CSA. As amostras fecais 
diluídas são adicionadas aos poços de microplacas separáveis 
a que o anticorpo anti-CSA está ligado. Se o CSA existir, é 
‘capturado’ pelo anticorpo ligado. Os poços são incubados 
e limpos para remover o material não ligado. O conjugado 
enzimático (anticorpo anti-CSA monoclonal marcado com 
enzima de peroxidase de rábano) é adicionado. Os poços são 
incubados e limpos para remover o conjugado enzimático não  
ligado. Numa reacção positiva, o CSA liga o conjugado enzimático 
ao poço. O substrato para a enzima, 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina 
(TMB), é adicionado. Numa reacção positiva, a enzima ligada ao 

poço pelo CSA converte o substrato num produto de reacção 
com cor. Pode detectar o desenvolvimento da cor visual ou 
espectrofotometricamente. Numa reacção negativa, não existe 
nenhum CSA ou existe um nível insuficiente de CSA para ligar o 
conjugado enzimático e não se desenvolve nenhum produto de 
reacção com cor.

4 DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS

  Número do catálogo

  Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

  Contém a quantidade suficiente para <n>                                                                                                                                              
                                testes

  Consulte as Instruções de utilização (IFU)

           Limite de temperatura (Temperatura de 
armazenamento)

  Código do lote (Número do lote)

  Prazo de validade (Data de expiração)

  Fabricante
 Amostra diluída

5 CONTEúDO DO kIT, PREPARAÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

O ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay inclui os reagentes 

suficientes para efectuar 24 ou 96 testes.
Consulte também Precauções, secção 6.

O prazo de validade de cada kit é indicado no rótulo da 
embalagem.

Guarde todos os componentes a uma temperatura entre os 2 
e 8°C.

Antes da sua utilização, restaure os reagentes à temperatura 
ambiente (20 - 25°C) e agite suavemente. Coloque todos os 
reagentes não utilizados no frigorífico após a utilização.

Todos os reagentes, à excepção do tampão de lavagem, são 
fornecidos com a concentração de trabalho necessária. Os 
reagentes podem ser dispensados directamente a partir de 
frascos conta-gotas ou colocados com as pipetas multicanais. Se 
colocar uma quantidade excessiva de reagente, tem de retirar 
a quantidade em excesso. Não volte a deitar o reagente em 
excesso no frasco.

 Instruções de utilização
 Pipetas de transferência
 Tampa e suporte de tiras de 

microplacas
 Cartão de procedimento

 Microplaca* (8 poços / tira)
 3 tiras (R2454024) ou 12 tiras 

(R2454096) revestidas com anticorpo 
anti-CSA de coelho. Deve guardar as 
tiras de microplacas não utilizadas 
na embalagem de alumínio com 
dessecante para excluir a humidade. 

 Conjugado enzimático*
 Um frasco conta-gotas de 5 ml 

(R2454024)ou 25 ml (R2454096) de 
anticorpo monoclonal de rato anti-

CSA, marcado com peroxidase de 
rábano, com soro bovino e agentes 
antimicrobianos.

 Controlo positivo
 Um frasco conta-gotas com 4 ml 

de extracto de Cryptosporidium 
Oocyst numa solução tamponada 
com agentes antimicrobianos.

 Controlo negativo
 Um conta-gotas com 4 ml de uma 

solução tamponada  com um corante 
vermelho e agentes antimicrobianos.

 Tampão de diluição das amostras
 Um frasco com 35 ml (R2454024) ou 

120 ml (R2454096) de uma solução 
tamponada com soro de coelho, 
um corante vermelho e agentes 
antimicrobianos.

 Tampão de lavagem
 Um frasco com 50 ml (R2454024) ou 

120 ml (R2454096) de uma solução 
tamponada  concentrada (x10) com 
agentes antimicrobianos.

 Dilua o concentrado do tampão de 
lavagem (10x) para (x1) através da 
adição de 1 parte de concentrado 
a 9 partes de água destilada ou 
desionizada. O tampão de lavagem 
diluído é estável durante 1 mês 
quando guardado a uma temperatura 
de 2 a 8°C.

 Substrato de cor
 U m  c o n t a - g o t a s  c o m  1 2  m l 

(R2454024) ou 25 ml (R2454096) de 
3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina (TMB) 
em tampão.

 O substrato de cor deve ser guardado 
e utilizado a partir do frasco com 
protecção contra a luz fornecido. 
Se retirar uma alíquota do frasco 
original por qualquer motivo, não 
volte a colocar o substrato de cor não 

utilizado no frasco original.

 Solução de paragem
 Um conta-gotas com 12 ml de 0,46 

mol/l de ácido sulfúrico.
*Nota: Não misture reagentes entre kits com códigos de lotes 
diferentes.

6 PRECAUÇÕES

Os reagentes servem apenas para diagnóstico in vitro.

Apenas para utilização profissional.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança do Material (FDSM) 
e a rotulagem do produto para obter informações sobre 
componentes potencialmente perigosos.

 INFORMAçõES A NíVEL DA SAúDE E SEGURANçA

6.1 Os reagentes são preparados a partir de materiais 
biológicos e devem ser manuseados como material 
potencialmente infeccioso. Elimine-os de acordo com os 
procedimentos de ameaça biológica adequados.

6.2 Não pipete os reagentes com a boca. Use luvas descartáveis 
e protecções dos olhos durante o manuseamento 
das amostras e a realização do ensaio. Lave as mãos 
cuidadosamente quando terminar.

6.3 As amostras podem conter agentes potencialmente 
infecciosos e devem ser manuseadas de acordo com 
o Nível 2 da Biosegurança conforme recomendado no 
manual CDC/NIH, “Biosafety in Microbiological and 
Biomedical Laboratories”, 5ª Edição. 

6.4 O tampão de lavagem contém um potencial agente 
sensibilizador cutâneo (< 1% v/v). Evite o contacto com a 
pele. Use luvas descartáveis de vinil ou nitrilo.

6.5 Coloque o tampão de lavagem usado nos recipientes 
contra ameaças biológicas adequados.

 PRECAUçõES ANALíTICAS

6.6 Leia e cumpra cuidadosamente todas as instruções 
descritas nestas Instruções de utilização.

6.7 Os reagentes são fornecidos com a concentração de 
trabalho necessária, com excepção do concentrado do 
tampão de lavagem. Não dilua reagentes, excepto quando 
instruído.

6.8 Não utilize os reagentes para além da data de validade. 
Os prazos de validade estão impressos nos rótulos dos 
reagentes. A utilização dos reagentes para além do prazo 
de validade pode afectar a precisão dos resultados.

6.9 Pode utilizar os seguintes reagentes comuns na gama de 
produtos ProSpecT: Tampão de lavagem, substrato de cor e  
solução de paragem.

6.10 A contaminação microbiana dos reagentes pode reduzir a 
precisão do ensaio. Evite a contaminação microbiana dos 
reagentes através da utilização de pipetas descartáveis 
estéreis quando remover alíquotas dos frascos de 
reagentes.

6.11 Deixe todos os reagentes e amostras atingirem a 
temperatura ambiente (de 20 a 25°C) antes da utilização.

6.12 Tem de guardar as tiras das microplacas na embalagem 
de alumínio reselável, com dessecante, para proteger os 
poços das microplacas da humidade.

6.13 Deve misturar as amostras fecais antes de processar a 
amostra para garantir a representação precisa da amostra. 
NÃO CONCENTRE AMOSTRAS ANTES DO TESTE.

6.14 O substrato de cor é sensível à luz. Se o reagente for 
exposto à luz e desenvolver cor, tem de eliminar o 
reagente.

6.15 As pessoas daltónicas ou com insuficiência visual podem 
não conseguir ler o teste visualmente e devem utilizar 
as leituras espectrofotométricas para interpretar os 
resultados.

6.16 Adicione os reagentes aos poços do teste pela mesma 
ordem ao longo do procedimento. Para evitar a 
contaminação, não toque o fluido nos poços com as 
extremidades dos frascos.



6.17 Escolha o tempo para cada incubação com precisão. Inicie 
o tempo depois de adicionar o reagente ao último poço 
em cada microplaca que pretende testar. Para garantir o 
tempo preciso, não processe mais de três placas de 96 
poços de cada vez. O desvio ao procedimento estabelecido 
pode alterar o desempenho do ensaio.

6.18 É importante manter os frascos conta-gotas na vertical 
e que a gota se forme na extremidade do orifício. Se o 
bocal ficar húmido, forma-se uma gota com um volume 
incorrecto à volta da extremidade e não na ponta; se isto 
ocorrer, seque o bocal antes de continuar.

7 RECOLHA DE AMOSTRAS FECAIS

Pode utilizar as amostras recolhidas para o exame de parasitas 
e óvulos para o ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay. 
Deve recolher as amostras fecais em recipientes de plástico, 
limpos e estanques.

FRESCO Deve guardar as amostras fecais não tratadas a uma 
temperatura de 2 a 8°C e testá-las no prazo de 48 horas.

CONGELADO Se não testar as amostras frescas no prazo de 48 
horas, deve congelá-las a uma temperatura de -20 a -70°C.

PRESERVADO As amostras fecais tratadas com 10% de formalina, 
fixadores MF ou SAF, podem ser refrigeradas (2 - 8°C) ou 
guardadas à temperatura ambiente (20 - 25°C) e devem ser 
testadas no prazo de 2 meses após a recolha.

CARY BLAIR As amostras fecais recolhidas no Material de 
Transporte Cary Blair (ou equivalente) devem ser refrigeradas 
ou congeladas e testadas no prazo de 1 semana após a recolha. 
As amostras fecais concentradas ou tratadas com fixadores PVA 
não são adequadas para utilização.

COTONETE/FRALDA As amostras fecais obtidas a partir de fraldas 
e cotonetes rectais são aceitáveis para utilização no ProSpecT 
Cryptosporidium Microplate Assay. Não se esqueça de que a 
utilização de fraldas super absorventes não é aceitável.

8 PROCEDIMENTO DO TESTE

 MATERIAIS NECESSáRIOS FORNECIDOS

 Consulte Conteúdo do kit, secção 5

 MATERIAIS NECESSáRIOS MAS NÃO FORNECIDOS

 Recipientes de recolha de amostras fecais
 Temporizador com medição de minutos
 Frasco de lavagem para tampão de lavagem
 água destilada ou desionizada

 MATERIAIS OPCIONAIS NÃO FORNECIDOS

 Leitor de microplacas capaz de ler a 450 nm ou de 450/620 
a 650 nm

 Aplicadores com pontas de algodão ou seda artificial
 Micropipeta para fornecer volumes até 200 µl
 Tubos de ensaio descartáveis de plástico ou vidro
 Misturador de vórtice com agitador ou adaptador de 

placas

 PROCEDIMENTO

8.1 Abra a embalagem de alumínio, remova o número indicado 
de tiras de microplacas e coloque-as num suporte de tiras 
de microplacas. Utilize um poço para o controlo negativo 
e um poço para o controlo positivo. Se utilizar menos de 
8 poços, separe o número de poços necessários de uma 

tira e volte a colocar os poços não utilizados dentro da 
embalagem de alumínio com dessecante. VOLTE A VEDAR 
PARA EXCLUIR A HUMIDADE E VOLTE A COLOCAR NO 
FRIGORíFICO.

8.2 Pode adicionar amostras directamente aos poços ou 
pré-diluídas em tubos antes de adicionar aos poços. Pode 
manter as amostras pré-diluídas à temperatura ambiente 
(20 - 25°C) durante 8 horas ou a uma temperatura de 
2 a 8°C durante 48 horas antes do teste (ver abaixo). 
Seleccione um destes dois métodos: Consulte a Caixa “A” 
para diluição em poços; Consulte a Caixa “B” para diluição 
em tubos.

A Diluição em poços

1 Amostras sólidas não preservadas: Rotule um tubo 
para cada amostra. Adicione 0,4 ml de tampão de 
diluição da amostra (SDB) a cada tubo. Revista 1 
cotonete com amostra e misture vigorosamente no 
SDB. Torne a amostra o mais fluida possível e elimine 
o cotonete. Coloque uma pipeta de transferência no 
tubo.

2 Amostras não preservadas aquosas ou preservadas: 
Agite os recipientes de recolha de amostras para 
misturar as amostras. Não é necessária preparação 
adicional.

3 Adicione 4 gotas de controlo negativo ao poço A1. 
Adicione 4 gotas de controlo positivo ao poço B1.

4 Adicione 100 µl de SDB a cada poço de amostra.

5 Utilize as pipetas de transferência para adicionar 2 
gotas de cada amostra a um poço. Nota: Coloque 
a abertura das pipetas de transferência no interior 
dos poços para evitar os salpicos para os poços 
adjacentes.

6 CONTINUAR PARA O PASSO 8.3

B Diluição em tubos

1 Amostras sólidas não preservadas: Rotule um tubo 
para cada amostra. Adicione 1 ml de tampão de 
diluição da amostra (SDB) a cada tubo. Revista 1 
cotonete com a amostra e misture energicamente no 
SDB. Torne a amostra o mais fluida possível e elimine 
o cotonete. Coloque uma pipeta de transferência em 
cada tubo.

2 Amostras não preservadas aquosas ou preservadas: 
Rotule um tubo para cada amostra. Adicione 1 ml de 
SDB a cada tubo. Agite os recipientes de recolha de 
amostras para misturar as amostras. Utilize as pipetas 
de transferência para retirar 0,3 ml (terceira marca 
a partir da ponta da pipeta). Coloque a amostra no 
SDB. Puxe e baixe para misturar. Deixe as pipetas de 
transferência nos tubos.

 Pode manter as amostras diluídas durante 8 horas 
à temperatura ambiente (20 - 25°C) ou 48 horas a 
uma temperatura de 2 a 8°C.

3 Adicione 4 gotas de controlo negativo ao poço A1.

4 Adicione 4 gotas de controlo positivo ao poço B1.

5 Utilize as pipetas de transferência para adicionar 0,2 
ml (segunda marca a partir da ponta da pipeta) de 
cada amostra a um poço. Nota: Coloque a abertura 
das pipetas de transferência no interior dos poços 
para evitar os salpicos para os poços adjacentes.

6 CONTINUAR PARA O PASSO 8.3

8.3 Cubra a microplaca e incube à temperatura ambiente 
(20 - 25°C) durante 60 minutos. Inicie o tempo após a 
adição da última amostra.

8.4 Sacuda ou aspire o conteúdo dos poços. Lave os poços 
enchendo-os completamente com tampão de lavagem 
diluído (~350-400 µl por poço) Após cada lavagem, 
sacuda ou aspire todo o líquido existente nos poços. Lave 
3 vezes. Após a última lavagem, remova o conteúdo e dê 
pancadinhas com a placa em cima de toalhas de papel 
limpas ou aspire. Retire a maior quantidade possível de 
tampão de lavagem, mas nunca deixe os poços secarem.

8.5 Adicione 4 gotas (200 µl) de conjugado enzimático a cada 
poço.

8.6 Cubra a microplaca e incube à temperatura ambiente 
(20 - 25°C) durante 30 minutos.

8.7 Sacuda ou aspire e lave cada poço 5 vezes conforme 
indicado no passo 8.4.

8.8 Adicione 4 gotas (200 µl) de substrato de cor a cada poço.

8.9 Cubra a microplaca e incube à temperatura ambiente 
(20 - 25°C) durante 10 minutos.

8.10 Adicione 1 gota (50 µl) de solução de paragem a cada poço. 
Bata gentilmente ou agite os poços até a cor amarela estar 
uniforme. Leia as reacções no prazo de 10 minutos após 
a adição da solução de paragem.

8.11 Leia visual ou espectrofotometricamente a 450 nm 
(comprimento de onda individual) ou de 450/620 a 650 
nm (comprimento de onda duplo).

9 CONTROLO DE QUALIDADE

Tem de incluir os controlos positivos e negativos sempre que 
efectuar o teste. Os controlos positivos e negativos servem 
como controlos de procedimentos e de reagentes. Os controlos 
destinam-se a monitorizar falhas substanciais dos reagentes. 
O controlo positivo não garante a precisão no corte do ensaio.

A densidade óptica (D.O.) do controlo negativo deve ser ≤ 0,100 
a 450 nm ou < 0,070 de 450/620 a 650 nm. O controlo negativo 
não deve ter cor quando lido visualmente. Se aparecer a cor 
amarela igual a 1+ ou superior no cartão de procedimento no 
controlo negativo, deve repetir o teste com especial atenção ao 
procedimento de lavagem.

A densidade óptica do controlo positivo deve ser ≥ 0,300 a 450 
nm ou de 450/620 a 650 nm, após a subtracção da densidade 
óptica do controlo negativo e deve ser igual ou superior à reacção 
2+ quando lida visualmente. Se aparecer a cor amarela inferior 
a 2+ no cartão de procedimento no controlo positivo, contacte 
a assistência técnica.

10 RESULTADOS

Consulte o cartão de procedimento fornecido para as 
interpretações de cores.

 VISUAL
10.1 Leia os resultados dos testes, comparando com as cores 

de reacção do cartão de procedimento.
 Positivo: Cor amarela com uma intensidade mínima de 1+
 Negativo: Sem cor

10.2 Interpretação dos resultados visuais:
 Positivo: Se aparecer a cor amarela com uma intensidade 

mínima de 1+ no poço de teste, a amostra contém CSA e 
o teste é positivo.

 Nota: Deve repetir os testes com a cor amarela desmaiada 

(inferior a 1+).
 Negativo: Uma reacção sem cor é um resultado negativo 

e indica que não existe nenhum CSA ou existe um nível 
indetectável de CSA na amostra testada.

 ESPECTROFOTOMÉTRICA

10.3 Leia os resultados no comprimento de onda individual 
(450 nm) ou duplo (de 450/620 a 650 nm).

10.4 Leia a densidade óptica do controlo negativo.

10.5 Subtraia a densidade óptica do poço do controlo negativo 
das leituras da densidade do poço do controlo positivo e 
dos poços de teste antes de interpretar os resultados.

 Nota: Pode definir os leitores para branco no poço do 
controlo negativo para que a densidade óptica do poço 
do controlo negativo seja subtraída automaticamente 
de todas as outras leituras. Se o leitor não tiver esta 
capacidade, coloque em branco no ar e subtraia a 
densidade óptica do poço do controlo negativo das leituras 
da densidade do poço do controlo positivo e dos poços de 
teste antes de interpretar os resultados.

10.6 Leia os resultados do teste:
 Positivo: As leituras da densidade óptica de ≥ 0,050 de 

valor em branco
 (isto é, após a subtracção da densidade óptica do controlo 

negativo)
 Negativo: As leituras da densidade óptica de < 0,050 de 

valor em branco
 (isto é, após a subtracção da densidade óptica do controlo 

negativo)

10.7 Interpretação dos resultados espectrofotométricos:
 Positivo: Se a leitura da densidade óptica em branco for 

igual ou superior a 0,050 no poço do teste, a amostra 
contém CSA e o teste é positivo.

 Negativo: Uma leitura de densidade óptica em branco 
inferior a 0,050 é um resultado negativo e indica que não 
existe nenhum CSA ou existe um nível indetectável de CSA 
na amostra testada.

 *Nota: Qualquer poço que esteja visualmente limpo, mas 
forneça uma leitura de densidade óptica inconsistente 
com a interpretação visual deve ser considerado como 
fornecendo uma leitura discrepante e examinado para se 
verificar se existem bolhas, pequenas partículas ou uma 
película opaca no fundo do poço. Para remover a película, 
limpe a parte inferior dos poços e leia a densidade óptica 
novamente. Se a discrepância entre as leituras visuais e 
da densidade óptica persistir, repita o teste. 

11 LIMITES DO PROCEDIMENTO

A validade dos resultados obtidos com o ProSpecT Cryptosporidium 
Microplate Assay depende das reacções do controlo se 
desenvolverem conforme previsto. Consulte Controlo de 
Qualidade, secção 9.

Um resultado de teste negativo não exclui a possibilidade da 
presença do Cryptosporidium, e pode ocorrer quando o nível de 
antigénio na amostra for inferior ao nível de detecção do teste. 
A correlação entre a quantidade de antigénio numa amostra e a 
apresentação clínica não foi estabelecida.

Os resultados de todos os testes de diagnóstico IN VITRO devem 
ser interpretados por um médico juntamente com as conclusões 
clínicas e/ou outros resultados laboratoriais.

A recolha e o processamento adequados de amostra são 



essenciais para alcançar um desempenho óptimo do ensaio. Os 
resultados óptimos dos testes são obtidos a partir de amostras 
testadas logo após a recolha. Consulte Recolha de amostras 
fecais, secção 7.

O ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay foi classificado 
como elevada complexidade.

12 VALORES ESPERADOS

A prevalência da infecção do Cryptosporidium varia nas 
diferentes populações e áreas geográficas. Nos Estados Unidos, 
a incidência do Cryptosporidium é cerca de 0,5 - 3,0% com as 
taxas de prevalência mais elevadas nas crianças12 e nos homens 
homossexuais5,6.

13 CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

 SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE

Foram realizados estudos clínicos para avaliar o desempenho 
do ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay com amostras 
obtidas em laboratórios de hospitais e de referência que 
realizaram testes O&P. Foram testadas 214 amostras; 81 
deram resultado positivo para o Cryptosporidium através da 
colocação ácido-resistente (AF) e 133 deram resultado negativo. 
Quarenta das amostras negativas do Cryptosporidium continham 
organismos para além do Cryptosporidium através do AF ou O&P. 
Os resultados destas avaliações aparecem abaixo:
                                                               Coloração ácido-resistente

   +  -

ProSpecT + 81 0 

Cryptosporidium - 0 133 

  81 133  214

Sensibilidade 81/81 = 100% (95,5 - 100%)
Especificidade 133/133 = 100% (97,3 - 100%)
Os números entre parêntesis são intervalos de confiança de 95%.

Foram realizados estudos clínicos para avaliar o desempenho do 
ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay. As amostras foram 
obtidas nos laboratórios de hospitais e no CDC. As populações 
doentes representadas no grupo de amostras foram sintomáticas 
em populações de prevalência normal, doentes sintomáticos 
numa população de elevada prevalência (HIV positivo) e doentes 
assintomáticos numa população do centro de dia. As amostras 
foram enviadas não preservadas ou preservadas em 10% de 
formalina ou SAF. As amostras foram testadas para a presença 
de Cryptosporidium através dos métodos de coloração ácido-
resistente (AF) ou imunofluorescente (IFA). Foram testadas 
212 amostras; 134 deram resultado positivo para o antigénio 
específico do Cryptosporidium (CSA) e 78 deram resultado 
negativo. Os resultados com o ProSpecT Cryptosporidium 
Microplate Assay aparecem abaixo:
                                                                 Coloração ácido-resistente

   + -

ProSpecT  + 130 0 

Cryptosporidium - 4 78

  134 78  212

Sensibilidade 130/134 = 97% (92,5 - 99,2%)
Especificidade 78/78 = 100% (95,4 - 100%)
Os números entre parêntesis são intervalos de confiança de 95%.

Foi realizado um ensaio prospectivo num hospital central grande. 
Todas as amostras submetidas a coloração ácido-resistente 
para a presença de Cryptosporidium, durante um período de 

4 meses, foram incluídas no estudo. As amostras foram não 
preservadas e congeladas a -20°C antes do teste com o ProSpecT 
Cryptosporidium Microplate Assay. Os resultados do teste inicial e 
dos dados resolvidos aparecem abaixo. Os dados foram resolvidos 
através da repetição do teste das 14 amostras AF negativas/ 
CSA positivas. Seis das catorze deram resultados positivos 
reproduzíveis para o CSA. Os estudos de inibição específicos com 
anticorpos para CSA mostraram mais de 50% de inibição em todas 
as 6 amostras. Estas 6 amostras foram consideradas resultados 
positivos verdadeiros nos dados resolvidos.

Coloração 
ácido-
resistente

Resolvido

+ - + -

ProSpecT + 28 14 34 8

Cryptosporidium - 1 335 1 335

29 349 35 343 378

Sensibilidade 28/29 = 97% (82,2 - 99,9%) 34/35 = 97% (85,1 - 99,9%)
Especificidade 335/349 = 96% (93,4 - 97,8%) 335/343 = 98% (95,5% 
- 99,0%)
Os números entre parêntesis são intervalos de confiança de 95%.
 
SENSIBILIDADE ANALíTICA

O ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay detecta cerca de 
20 nanogramas/ml de CSA.

 REPRODUTIBILIDADE

O coeficiente de variação (CV) inter-ensaios ou de série para 
série do ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay foi avaliado 
através da selecção de dez amostras positivas com diferentes 
leituras de densidade óptica. Cada amostra foi testada em 10 
poços por dia durante cinco dias. O coeficiente de variação médio 
inter-ensaios foi 10,6%. 

O coeficiente de variação intra-ensaio ou dentro da série foi 
avaliado através do teste de 24 poços com 5 amostras positivas 
cada um. O coeficiente de variação médio intra-ensaio foi 2,52%.

 REACTIVIDADE CRUzADA

O ProSpecT Cryptosporidium Microplate Assay foi testado com 
amostras fecais consideradas O&P positivas para vários parasitas 
fecais. Não foi observada nenhuma reactividade cruzada com 
qualquer um dos agentes infecciosos listados abaixo.
Ascaris lumbricoides (2) Giardia lamblia (5)
Blastocystis hominis (4) Hymenolepis nana (2)
Chilomastix mesnili (1) Iodamoeba butschlii (2)
Dientamoeba fragilis (4) Isospora belli (2)
Endolimax nana (3) Strongyloides stercoralis (2)
Entamoeba coli (6) Taenia solium (1)
Entamoeba hartmanni (2) Trichuris trichiura (1)
Entamoeba histolytica (5)

Os números entre parêntesis indicam o número de amostras 
testadas.
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