INSTRUÇÕES DE USO
FERRITIN

Após a mistura do anticorpo monoclonal biotinilado e um soro contendo o antígeno
nativo, a reação resultante entre o antígeno nativo e o anticorpo é a formação de um
complexo antígeno-anticorpo. Simultaneamente a biotina ligada ao anticorpo se liga a
estreptavidina revestida na microplaca resultando na imobilização do complexo. A
interação é ilustrada pela reação abaixo:
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Onde:
Estreptavidinamc = estreptavidina imobilizada na microcavidade
Complexo imobilizado = Ag-Ab ligado a microcavidade
Após um período de incubação apropriado, a fração antígeno-anticorpo é separada do
antígeno não ligado por decantação ou aspiração. Outro anticorpo (direcionado para
um epítopo diferente) marcado com uma enzima é adicionado. Ocorre outra interação
para formar um complexo anticorpo-antígeno biotinilado-anticorpo na superfície da
microplaca. O excesso d enzima é eliminado por uma etapa de lavagem. Um
substrato apropriado é adicionado para produzir luminosidade mensurável com o uso
de um luminômetro para microplaca. A atividade da enzima na microcavidade é
diretamente proporcional à concentração do antígeno nativo livre. Utilizando vários
soros de referência de concentração conhecida, pode ser construída uma curva dose
resposta a partir do qual a concentração do antígeno de uma amostra desconhecida
pode ser obtida.
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PRINCÍPIO DO TESTE

b)
c)

Obs. 1 : Não usar reagentes após a data de validade.
Obs. 2 : Após abertos, os reagentes são estáveis por sessenta (60) dias, se
conservados sob refrigeração, entre 2 e 8°C.
Obs. 3 : Os reagentes acima são para um único uso para uma microplaca contendo
96 microcavidades.
Materiais necessários, mas não contidos no kit
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pipeta(s) com capacidade de dispensar volumes de 50 µl (microlitros), com
precisão melhor que 1,5%.
Repipetador (es) para dispensação repetitiva de volumes de 0,100 e
0,300 ml, com precisão acima de 1,5%.
Lavadora de microplaca ou frasco de lavagem tipo pissete (opcional) .
Luminômetro para microplacas.
Papel absorvente para secar as microcavidades.
Embalagem plástica ou cobertura de microplaca para as etapas de incubação.
Aspirador a vácuo (opcional) para as etapas de lavagem.
Cronômetro.
Materiais para controle de qualidade

PRECAUÇÕES
Apenas para uso diagnóstico “in vitro”
Não se destina ao uso interno ou externo em humanos ou animais.
Todos os produtos da Monobind que contém soro humano foram testados e
apresentaram resultados negativos para HBsAg, (antígeno de superfície da hepatite
B),
Anti-HIV 1&2 e Anti-HCV, conforme determina o FDA (Food and Drug
Administration). Considerando que nenhum teste pode oferecer uma segurança
completa de que agentes infectantes estejam ausentes, qualquer produto derivado de
soro humano deve ser manipulado como potencialmente infectante e capaz de
transmitir doenças. As Boas Prática de Laboratório para manipulação de produtos de
sangue pode ser encontrada no "Center of Disease Control"/National Institute of Health
(Centro de Controle de Doenças do Instituto Nacional de Saúde, sediado nos Estados
Unidos) - Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories - 2nd ed. 1988, HHS
Pub n° (CDC) 88-8395.

Ab(ferritina) – I.C. = Complexo Antígeno-Anticorpo

REAGENTES PARA 96 MICROCAVIDADES
a)

MÉTODO IMUNOENZIMOMÉTRICO SEQUENCIAL
Os reagentes necessários para um ensaio imunoenzimométrico incluem anticorpos de
alta afinidade e especificidade (enzimático e imobilizado) com diferentes e distintos
epítopos de reconhecimento, em excesso, e um antígeno nativo.
Neste
procedimento, a imobilização ocorre durante o ensaio na superfície da microplaca
através da interação da estreptavidina revestida na microplaca e anticorpo monoclonal
biotilinado anti-ferritina adicionado exogenamente.

Ag

K-a

Teste para determinação quantitativa da concentração de ferritina circulante em
soro humano por quimioluminescência em microplaca.
RESUMO DO TESTE
A ferritina na circulação, expressa em níveis séricos é um índice satisfatório de
estocagem de ferro no corpo humano. A estocagem de fero é diretamente medido pela
flebotomia quantitativa, estudos de absorção de ferro, biópsias de fígado e exames
microscópicos de aspirados de medula óssea. A deficiência em ferro (anemia) e
excesso de ferro (hemocromatose) são condições associadas com a estocagem de
ferro pelo coro ou a sua falta. O doseamento da capacidade total de ligação do ferro
(TIBC) tem sido amplamente utilizado como recuso auxiliar na determinação destas
condições. No entanto, um doseamento de ferritina sérica é simplesmente um método
mais sensível e mais confiável da demonstração destes distúrbios.
A ferritina está presente no sangue em concentrações muito baixas,. Normalmente,
aproximadamente 1% do ferro plasmático está contido na ferritina. A ferritina
plasmática está em equilíbrio com as reservas corporais e as variações das reservas
de ferro. As concentrações plasmáticas de ferritina baixam muito rapidamente em
condições de anemia como as desenvolvidas por deficiência de ferro, muito antes das
alterações na concentração de hemoglobina no sangue, dimensões dos eritrócitos e
TIBC. Assim, o doseamento de ferritina sérica pode ser útil como um indicador precoce
a deficiência de ferro que não esteja complicada por outras condições concurrentes.
Isto inclui infecções crônicas, doenças inflamatórias crônicas tais como a artrite
reumatóide, doenças cardíacas e algumas outras malignâncias, principalmente os
linfomas, leucemias, câncer de mama e neuroblastoma. Pacientes portadores destes
distúrbios crônicos associados com deficiência em ferro, os níveis de ferritina em geral
são normais. Uma elevação na ferritina circulante é observada em pacientes
portadores de hepatite viral ou após um dano hepático tóxico, tal como a liberação de
ferritina pelas células hepáticas atingidas. Níveis elevados de ferritina sérica são
encontrados em pacientes com hemocromatose e hemosiderose.
Os níveis de ferritina circulante tem sido utilizados pelos médicos como um recurso no
diagnóstico de várias outras desordens. Está provado que é uma ferramenta útil no
diagnóstico diferencial da anemia devido a deficiência férrica e anemias causadas por
ouros distúrbios e na identificação da diminuição das reservas de ferro antes do
estabelecimento da anemia. Tem sido utilizadas determinações seriais para monitorar,
não invasivamente, a erosão da estocagem de ferro durante a gestação e em
pacientes submetidos a diálise. A ferritina sérica é rotineiramente utilizadas como um
indicador de deficiência férrica para determinados tipos de população tais como
doadores de sangue e pessoas que irão receber transfusões de sangue regulares ou
terapia férrica substitutiva.
Neste método, primeiro são pipetados nas respectivas microcavidades da placa os
calibradores ferritina, amostras de pacientes e controles. Em seguida, adiciona-se
anticorpos monoclonais (específicos para ferritina)
e os reagentes são
homogeneizados. Da reação entre os autoanticorpos ferritina biotinilados e a ferritina
nativa forma-se um imunocomplexo que é depositado na superfície das
microcavidades revestidas com estreptavidina. O excesso de proteínas séricas é
eliminado através de uma etapa de lavagem. Um outro anticorpo específico ferritina,
marcado com uma enzima é adicionado às microcavidades. O anticorpo marcado com
enzima liga-se à ferritina já imobilizada na microcavidade. O excesso de enzima é
eliminado através de uma etapa de lavagem. Um sinal luminoso é gerado pela adição
de um substrato. A intensidade da geração do sinal luminoso é diretamente
proporcional à concentração de ferritina na amostra.
O uso de diversos soros de referência com níveis conhecidos de ferritina permite a
construção de uma curva dose-resposta da atividade e concentração. Através da
comparação da curva dose resposta, a atividade pode ser correlacionada com a
concentração de ferritina.

<-------------->

d)
Microplaca Revestida com Estreptavidina - 96 microcavidades
Uma (1) microplaca com 96 microcavidades revestidas com estreptavidina,
acondicionada em envelope aluminizado com sílica (agente dessecante). Estocar entre
2 e 8°C.
e)
Solução de Lavagem Concentrada – 20 ml/frasco
Um (1) frasco contendo surfactante em tampão fosfato salina. Contém conservante.
Estocar entre 2 e 30°C (Ver item Preparação de Reagentes).
f)
Reagente Signal A – 7,0 ml/frasco
Um (1) frasco contendo luminol em tampão. Estocar entre 2 e 8°C.
g)
Reagente Signal B – 7,0 ml/frasco
Um (1) frasco contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) em tampão. Estocar entre 2 e
8°C.
h)
Instruções de Uso

Calibradores (padrões) Ferritin– 1,0 ml/frasco – A-F
Seis (6) frascos de calibradores ferritina com níveis de 0 (A), 10(B),
50(C), 150(D), 400(E) e 800 (F) ng/ml. Contém conservante. Estocar
entre 2 e 8°C.
OBS. Os calibradores que contem soro humano como diluente foram
calibrados utilizando uma preparação de referência que foi padronizada
com o padrão WHO 3° IS 945/72.
Reagente Biotin Ferritin – 13 ml/frasco
Um (1) frasco anticorpo IgG monoclonal de camundongo biotinilado
tampão e corante. Contém conservante. Estocar entre 2 e 8°C.
Reagente Ferritin Tracer – 13 ml/frasco
Um (1) frasco de IgG anti-ferritina marcado com peroxidase de rábano,
tampão e corante. Contém conservante. Estocar entre 2 e 8°C.

COLETA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
A amostra para a análise é o sangue ou soro e devem ser adotadas as precauções
habituais na coleta de amostras por venipunção. Para uma comparação precisa aos
valores normais estabelecidos, a amostra de ser coletada na parte da manhã com o
paciente em jejum. O sangue deve ser coletado em um tubo de coleta com tampa
vermelha, sem nenhum aditivo ou anticoagulante. Deixar o sangue coagular.
Centrifugar a amostra para separar o soro dos eritrócitos.
As amostras podem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C por um período máximo de cinco
(5) dias. Se a (s) amostra(s) não puder(em) ser ensaiada(s) dentro deste espaço de
tempo, a(s amostra(s) pode(m) ser estocada(s) a uma temperatura de -20°C até 30
dias. Evitar os ciclos repetitivos de congelamento e descongelamento. Quando
ensaiados em duplicata é necessário um volume de 0,050 ml.
PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
1)

Solução de lavagem
Diluir o conteúdo do frasco em 1000 ml de água destilada ou deionizada, em
frasco apropriado. Estocar em temperatura ambiente, entre 20°C e 27°C até 60
dias.
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2)

Solução de Trabalho do Reagente Signal
Misturar volumes iguais de Solução "A" e Solução "B" em um recipiente limpo.
Utilizar no prazo de 60 minutos. Por exemplo, adicionar 1 ml de Solução A e 1 ml
de Solução B para 2 tiras com 8 microcavidades (preparar a solução com um
ligeiro excesso). Descartar porções não utilizadas.
PROCEDIMENTO DO TESTE
Antes de começar o ensaio, deixar que todos os reagentes, soros de referência
(padrões) e controles alcancem a temperatura ambiente (20°C a 27°C).

1)

Numerar as microcavidades que serão usadas para cada soro de referência,
controles e amostras de pacientes que serão testados em duplicata. Recolocar
as tiras de microcavidades não utilizadas em sua embalagem aluminizada, selar
e estocar entre 2°C e 8°C.

2)

Pipetar 0,025 ml (25 µl) dos soros de referência, controles e amostras em suas
respectivas microcavidades.

3)

Adicionar 0,100 ml (100 µl) da solução Reagente Biotin Ferritin a cada
microcavidade. É muito importante distribuir todos os reagentes próximo ao
fundo da microcavidade revestida.

RESULTADOS

1)
2)
3)
4)

Cal A

Cal B

4)

Homogeneizar delicadamente durante 20 a 30 segundos e cobrir.

5)

Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente.

6)

Descartar o conteúdo das microcavidades por decantação ou aspiração. Se for
por decantação, secar a placa, batendo em papel absorvente.

Cal C

Cal D

7)

8)

Adicionar 350 µl de solução de lavagem previamente preparada (ver seção de
preparação dos reagentes) em todas as microcavidades, decantar (secar e
bater) ou aspirar. Repetir mais quatro vezes esta etapa, para um total de cinco
(5) lavagens. Uma lavadora manual ou automática de microplacas pode ser
utilizada. Seguir as instruções do fabricante para um uso apropriado. Se um
frasco tipo pissete for utilizado, preencher cada microcavidade apertando o
frasco (evitar bolhas de ar) para dispensar a solução de lavagem. Decantar a
solução de lavagem e repetir mais quatro (4) vezes.

Cal E

Cal F

Adicionar 0,100 ml (100 µl) do Reagente de Trabalho Signal (A+B) em todas
as microcavidades. Adicionar os reagentes sempre na mesma ordem para
minimizar a diferença de tempo de reação entre as microcavidades.
Control 1

12)
13)

Incubar durante 5 minutos ao abrigo da luz.
Ler a RLU (Unidade Relativa de Luz) em cada microcavidade em um
luminômetro para microplaca, pelo menos 0,2 segundos/microplaca. Os
resultados podem ser lidos no espaço de tempo de 30 minutos após a adição
da solução de substrato.
CONTROLE DE QUALIDADE

Cada laboratório deve estabelecer intervalos de referência para controles clinicamente
relevantes e monitorar o desempenho dos ensaios. Esses controles devem ser
tratados como amostras desconhecidas e analisados em cada bateria de testes
realizados. Gráficos de controle de qualidade devem ser guardados para acompanhar
o desempenho dos reagentes. Outros métodos estatísticos podem ser aplicados para
avaliar a variação. Os laboratórios individualmente devem estabelecer limites
aceitáveis de desempenho. Outros parâmetros que devem ser monitorados incluem as
intercepções 80, 50 e 20 da curva dose resposta para reprodutibilidade entre ensaios.
Além disso, aos resultados devem ser consistentes com a experiência passada.
Desvios significantes do desempenho estabelecido podem indicar alterações não
observadas nas condições experimentais ou degradação dos reagentes do kit.
Reagentes frescos devem ser utilizados para determinar a razão de tais variações.

Figura 1

Uma curva-padrão é usada para determinar a concentração de ferritina em
amostras desconhecidas (pacientes).
Registrar as RLU obtidas no luminômetro, como apresentado no exemplo 1.
Plotar as RLU médias de cada soro de referência (padrão) versus a atividade
correspondente concentração de ferritina em ng/ml em papel milimetrado.
Traçar a melhor curva possível entre os pontos
Para determinar o nível de ferritina para cada amostra desconhecida, colocar a
média das RLU das duplicatas de cada amostra desconhecida no eixo vertical
(y) do gráfico e ler a concentração em ng/ml, a partir do eixo horizontal do
gráfico (as duplicatas das amostras podem ter sua média calculada como
indicado). No exemplo a seguir, a média RLU's (32555) da amostra intercepta a
curva de calibração a (202 ng/ml) concentração de ferritina . Ver Figura 1*.
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4
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5
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4
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G2

3095
7

H2

3355
4

A3

1141
5

B3

1260
5
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OBS 1 - A redução dos dados por um programa de computador específico para
ensaios por quimioluminescência pode também ser utilizado para a avaliação
dos dados. As duplicatas das amostras podem ter a média calculada como
indicado (Ver figura 1).
OBS 2 - A Monobind pode auxiliar o laboratório na aquisição e implementação
de um programa / equipamento para medir e interpretar os dados de
quimioluminescência

PARÂMETROS DE CONTROLE DE QUALIDADE

12664

50

26384

150

Para que os resultados do teste sejam considerados válidos, devem ser
atendidos os critérios a seguir:
1. O deslocamento da Dose Resposta (80%; 50% & 20% intercepta) deve estar
entre os parâmetros estabelecidos.
2. Quatro entre os seis "pools" de controle de qualidade devem estar dentro das
faixas estabelecidas.
LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
A.
•

57086

400
•
•

99423

800
•

3269

16

3255

55

12010

40

Os dados apresentados no exemplo 1 e figura 1 são apenas para ilustração e não
podem ser usados em substituição à curva-padrão, que deve ser construída em cada
ensaio. Além as RLU dos calibradores foram normalizadas a aproximadamente
§ 5/8 SDUD R FDOLEUDGRU ) PDLRU VDtGD GH OX]  (VWD FRQYHUV ão elimina as
causas das diferenças pela eficiência dos diversos equipamentos que podem ser
utilizados para medir a saída da luz.

•

Performance do ensaio
É muito importante que o tempo de reação de cada microcavidade seja
constante, para a boa reprodutibilidade dos resultados. A pipetagem das
amostras não pode se estender por mais de dez (10) minutos para evitar
desvios no ensaio. Se for usada mais que uma (1) placa, é recomendável
repetir a curva.
Falhas no processo de lavagem podem resultar em resultados imprecisos ou
incorretos.
Amostras que estejam contaminadas microbiologicamente não devem ser
utilizadas no teste. Amostras altamente lipêmicas ou hemolisadas também não
devem ser utilizadas.
Amostras de pacientes com concentrações de ferritina acima de 800 ng/ml
podem ser diluídas (por exemplo 1:10) com soro normal adicionado de ferritina
e ensaiados novamente. A concentração das amostras é obtida multiplicando os
resultados pelo fator de diluição (100).
Cada componente em mesmo ensaio deve ter o mesmo número de lote e deve
ser estocado em condições idênticas.

B.

Interpretação
Se for utilizado um programa computadorizado para redução de dados de modo
a interpretar os resultados do teste, é imperativo que os valores preditivos para
calibração fiquem entre 10% das concentrações existentes dos calibradores.
A ferritina sérica contém 20-25% de ferro: sua concentração é um bom
doseamento dos estoques de ferro em pessoas normais e indivíduos com
deficiência em ferro. Os níveis de ferritina K< 10ng/ml, em geral indicam uma
anemia por deficiência em ferro. Níveis acima de 250 ng/ml normalmente indicam
hemocromatose causada por determinadas patologias do fígado. O jejum,
leucemia aguda, doenças inflamatórias, ingestão exarcebada de álcool e outras
inflamações do fígado também causam níveis elevados de ferritina plasmática.

a)

Precisão
A precisão no mesmo ensaio e entre ensaios do FERRITIN, método CLIA
foi determinada por análises em três diferentes níveis de pool de soroscontrole. O número, valor médio, desvio-padrão e coeficiente de variação
para esses controles são apresentados nas Tabelas 2 e 3.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO TESTE

2

Tabela 2
Precisão Intra-Ensaio (valores em ng/ml).
Amostra

Média

Número

D.P.

C.V.

A Monobind Inc. e seus distribuidores autorizados, não são responsáveis por danos
indiretos ou conseqüentes dos resultados, pois o diagnóstico final é um resultado da
avaliação dos resultados do laboratório, em conjunto com outros dados clínicos.

Tabela 4
Método

Pool 1

20

36,4

1,54

4,1%

Pool 2

20

105,1

7,03

6,8%

Este método
FERRITIN

Pool 3

20

343,0

8,06

2,3%

(Y)

Média
(x)

Por mínimos
quadrados

Coeficiente de
correlação

56,2

Y = 0,2028 + 0,989X

0,994

55,3
Referência
(ELISA)

Tabela 3

Número

Média

Pool 1

10

39,2

2,75

7,0%

Pool 2

10

116,2

9,41

8,2%

Pool 3

10

324,5

16,21

4,9%

D.P.

C.V.

Valores obtidos em 10 testes em duplicata.

b) Sensibilidade
A dose mínima detectável (sensibilidade) é definida como a concentração aparente de
2 desvios-padrão acima da absorbância do calibrador zero. Dois desvios padrão da
absorbância média para 20 replicatas para o calibrador zero do teste FERRITIN
apresentaram uma sensibilidade de 1,0 ng/ml.
c) Especificidade
A reatividade cruzada do teste FERRITIN para determinadas substâncias
selecionadas foi avaliada adicionando as substâncias interferentes a uma matriz de
soro com várias concentrações. A reatividade cruzada foi calculada derivando-se uma
média entre a dose da substância interferente com a dose de ferritina necessária para
produzir a mesma absorbância.
Substância
Ferritina hepática
Ferritina esplênica
Ferritina cardíaca humana
Hemoglobina

Reatividade cruzada
100%
100%
<1,0%
<0,1%

d) Valores esperados
Faixas aproximadas de referência para homens e mulheres normais adultos foram
estabelecidas utilizando 400 amostras de soro normal como o teste FERRITIN.
Homens

16 - 220 ng/ml

Mulheres

10 - 124 ng/ml

Estas faixas devem ser utilizadas apenas como referência. Recomenda-se que cada
laboratório estabeleça sua faixa normal baseado nos locais em relação a sua
população, dieta, técnica laboratorial e seleção dos grupos de referência.

e) Precisão e comparação de métodos
O teste FERRITIN foi comparado com um enzimaimunoensaio em microplaca de
referência (ELISA). Amostras biológicas com concentrações baixa, normal e elevadas
foram testadas. O número total de tais amostras foi 202. A equação de regressão por
mínimos quadrados e o coeficiente de correlação foram computados para a FERRITIN
em comparação com o método de referência. Os dados obtidos estão na tabela 4.

Importado e distribuído por:
USA DIAGNÓSTICA LTDA.
Rua do Ouro, 462 - sala 303 - Serra
CEP.30.220-000 - Belo Horizonte -MG
CNPJ 02.330.159/0001-08
Para uso exclusivo diagnóstico "in vitro"

Precisão Entre-Ensaios (valores em ng/ml)
Amostra

Fabricado por:
Monobind Inc.
100 North Pointe
Lake Forrest, CA 92630
ESTADOS UNIDOS

Apenas leves desvios entre o FERRITIN, método CLIA e o método de referência
(ELISA) são indicados pela proximidade dos valores médios. A equação de regressão
por mínimos quadrados e o coeficiente de relação indicam uma excelente
concordância entre os métodos.

LOTE:
VAL:
FAB:

f) Efeito gancho para doses altas

REG ANVISA: 80048490012
Técn. Resp. Dra. Laiz Elena Brasil Marzano - CRM-MG 21209

O teste não é afetado por concentrações de ferritina acima de 10.000ng/ml no soro.
No entanto, amostras cujos resultados se espera estarem acima de 800 ng/ml devem
ser diluídas 1:10 e 1:100 em um pool de soros normais e o pool de soros normais
também deve ser testado para obter um valor base. O valor base e o fator de diluição
devem ser considerados para se obter a concentração corrigida de ferritina na
amostra.
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CONSERVAR ENTRE 2-8°C.
CUIDADO! CONTÉM MATERIAL DE ORIGEM HUMANA. POTENCIALMENTE
INFECTANTE.
PARA DESCARTE, CONSULTAR INSTRUÇÕES DE USO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
Quaisquer dúvidas técnicas no manuseio deste kit ou no seu procedimento, contatar a
nossa ASSESSORIA CIENTÍFICA.
Atendimento ao consumidor - Telefax (31) -3226-3330
e.mail: sac@usadiagnostica.com.br
Rev.Agosto / 2006

GARANTIA
Os dados de desempenho aqui apresentados foram obtidos utilizando o procedimento
indicado. Qualquer mudança ou modificação no procedimento não recomendado pela
Monobind Inc. pode afetar os resultados; nesta hipótese, a Monobind Inc. e seus
distribuidores autorizados não se responsabilizam sobre a garantia do teste, seja na
forma legal, implícita ou explicitamente, além de isentar-se da responsabilidade
relativa à venda ou adequação ao uso.
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