INSTRUÇÕES DE USO
FREE-TRIIODOTHYRONINE (fT3)

•
•

AccuLite
CLIA Microwells
Teste para determinação quantitativa da concentração de tri-iodotironina
livre em soro ou plasma humano, por quimioluminescência em microplaca.
Acredita-se que os níveis de fT3 refletem os níveis de T3 disponível para as
células e desta maneira podem determinar o status metabólico clínico de T3.

= Antígeno nativo (quantidade variável)

•
•
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RESUMO DO TESTE

Os reagentes essenciais necessários para um imunoensaio enzimático em fase
sólida incluem anticorpos T3 imobilizados, conjugado T3-enzima e antígeno nativo
T3 livre. O conjugado enzima-T3 não deve conter ligações mensuráveis às
proteínas séricas, principalmente TBG e albumina. O método atinge seu objetivo.
Após misturar o anticorpo imobilizado, o conjugado enzima-T3 e o soro contendo
o antígeno nativo T3 livre, uma reação competitiva resulta entre o antígeno nativo
T3 livre e o conjugado enzima-T3 para um n˘ • mero limitado de sítios de ligação
não solubilizados. A interação é ilustrada pela equação a seguir:
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Onde:
•
Ab.c.w

= Anticorpo específico imobilizado (quantidade constante)

PRECAUÇÕES
(quantidade

Apenas para uso diagnóstico “in vitro”
Não se destina ao uso interno ou externo em humanos ou animais.

= Complexo anticorpo-conjugado enzima-antígeno
= Razão constante de associação
= Razão constante de dissociação

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.

Equilíbrio constante

COLETA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
REAGENTES PARA 96 MICROCAVIDADES
a)
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

Soros Referência Humanos – 1,0 ml/frasco – A-F
Soros Referência Humanos – 1,0 ml/frasco – A-F
Seis (6) frascos de soros de referência (padrões) para tri-iodo tironina
livre com níveis de 0 (A) - 0,4(B) - 1,2 (C) - 4,5 (D) - 8 (E) e 18 (F) pg/ml.
Contém conservante. Estocar entre 2 e 8°C. *Os níveis exatos estão
registrados nas rotulagens do produto e são lote específicas.
Para converter em unidades internacionais: 1 pg/ml x 1,536 = pmol/L
Reagente Tracer fT3– 13 ml/frasco
Um (1) frasco de conjugado de tri-iodotironina-peroxidase de rábano
(HRP) em matriz estabilizada de albumina bovina sérica.
Contém
conservante. Estocar entre 2 e 8°C.
Microplaca Reativa Revestida com Anticorpos - 96 microcavidades
Uma (1) microplaca branca com 96 microcavidades revestidas com soro
de ovelha anti-tri-iodotironina e acondicionada em envelope aluminizado
com sílica (agente dessecante). Estocar entre 2 e 8°C.
Solução de Lavagem Concentrada 10X– 20 ml/frasco
Um (1) frasco contendo surfactante em tampão fosfato salina. Contém
conservante. Estocar entre 2 e 30°C. (Consultar item Preparação de
Reagentes).
Reagente Signal A – 7,0 ml/frasco
Um (1) frasco contendo luminol em tampão. Estocar entre 2 e 8°C.
(Consultar item Preparação de Reagentes).
Reagente Signal B – 7,0 ml/frasco
Um (1) frasco contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) em tampão.
Estocar entre 2 e 8°C. (Consultar item Preparação de Reagentes).
Instruções de Uso

Coletar as amostras por punção venosa em tubos à vácuo siliconizados de 10
ml ou tubos a vácuo contendo EDTA ou heparina. As precauções usuais na
punção venosa devem ser observadas. O sangue deve ser coletado em um tubo
de coleta simples sem nenhum tipo de aditivo ou barreira de gel. Deixar o sangue
coagular. Centrifugar a amostra para separar o soro dos eritrócitos. As amostras
podem ser conservadas sob refrigeração, entre 2 e 8°C, pelo período máximo de
48 horas. Se as amostras não puderem ser analisadas dentro de 48 horas, podem
ser estocadas por até 30 dias a temperatura de –20°C (freezer). Para amostras
que serão testadas em duplicata, o volume necessário é de 0,10 ml da amostra
diluída.

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
1)

3)

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.
Solução de Trabalho do Reagente Signal )Substrato)
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).

Materiais necessários, mas não contidos no kit
1)

IMUNOENSAIO COMPETITIVO POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA - MÉTODO
ANÁLOGO PARA TRI-IODOTIRONINA LIVRE

Conjugado enzima-antígeno

Após atingido o equilíbrio a fração anticorpo-ligada é separada do antígeno não
ligado por decantação ou aspiração. A atividade da enzima na fração anticorpo
ligada é inversamente proporcional à concentração de antígeno nativo livre.
Através do uso de vários soros de referência de concentração de antígeno
conhecida a curva dose resposta pode ser gerada a partir da qual a concentração
do antígeno da amostra pode ser calculada.

A tri-iodo tironina, um hormônio da tiróide circula na corrente sanguínea quase
totalmente ligado (>99,5%) às proteínas portadoras (1,2). O principal transporte
da proteína é a TBG (Thyroxine-Binding Globulin). No entanto, acredita-se que
apenas a parte livre (porção não ligada) da tri-iodotironina seja a responsável
pelas ações biológicas. Além disso, as concentrações das proteínas portadoras
são alteradas em várias condições clínicas, como a gravidez. Na função normal
da tiróide, a medida em que as concentrações das proteínas portadoras se altera,
o nível de tri-iodotironina total muda de modo que a tri-iodotironina livre
permaneça constante. Assim, o doseamento das concentrações de tri-iodotironina
livre se correlaciona mais confiavelmente com o status clínico que os níveis de triiodotironina total.
Por exemplo, o aumento nos níveis de tri-iodotironina total associados com a
gravidez, contracepção oral e estrogenoterapia resultam em níveis de triiodotironina total mais altos enquanto que a concentração de tri-iodotironina livre
permanece basicamente inalterada.
O
ensaio de quimiluminescência em microplaca pela metodologia de
imunoensaio fornece ao técnico um ensaio altamente sensível, com pouca
manipulação técnica na determinação direta de tri-iodotironina livre. Neste
método, primeiro são pipetados nas respectivas microcavidades da placa os soros
de referência (padrões), amostras pacientes e controles. Em seguida, adiciona-se
o conjugado Enzima-T3 (método análogo) e a então os reagentes são
homogeneizados. Ocorre uma reação competitiva entre o conjugado enzimático e
a tri-iodotironina livre para um número limitado de sítios imobilizados de
anticorpos combinantes na microcavidade.
Após completado o período de incubação, o conjugado enzima-tri-iodotironina
ligado ao anticorpo é separado do conjugado enzima-tri-iodotironina não ligado
por aspiração ou decantação. A atividade da enzima presente na superfície da
microplaca é quantificada pela reação com o substrato apropriado que produz luz
(luminescência).
O uso de diversos soros de referência (padrões) de anticorpos ativos conhecidos,
permite a construção de um gráfico de enzimas e anticorpos ativos (curvapadrão). A atividade enzimática das amostras desconhecidas pacientes) é
comparada com a curva-padrão, determinando-se o nível de anticorpos dessas
amostras através da correlação das mesmas com a curva padrão. A intensidade
da luz é diretamente proporcional à concentração de anticorpos tri-iodotironina
livre na amostra.
PRINCÍPIO DO TESTE

=

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Pipeta(s) com capacidade de dispensar volumes de 10 e 50 µl (microlitros), com
precisão < 1,5%.
Repipetador (es) para dispensação repetitiva de volumes de 0,100 / 0,300 e 1,0
µl, com precisão acima de 1,5%.
Dispensadores de volume ajustável e para volumes de (200 - 1000µL) para as
diluições de substrato
Lavadora de microplaca (opcional) ou frasco tipo pissete.
Luminômetro para microplaca
Tubos de ensaio para diluição dos substratos A e B.
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

Obs. 1 - Não utilizar os reagentes após o vencimento de seu prazo de validade.
Obs.2 - Reagentes abertos são estáveis durante sessenta (6) dias quando
estocados entre 2°C - 8°C.
Obs. 3 - Os reagentes acima são para uma única microplaca de 96
microcavidades.

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 0,050 ml (50 µl) dos soros de referência, controles e amostras em suas
respectivas microcavidades.

3)

Adicionar 0,100 ml (100 µl) da solução Conjugado fT3 Tracer.

4)

Homogeneizar delicadamente durante 20 a 30 segundos e cobrir.

5)

Incubar durante 45 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.

7)

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 esse passo, para um total de cinco
(5)lavagens. Pode ser utilizada uma lavadora de microplacas automática ou
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manual. Seguir as instruções e uso do fabricante do equipamento. Se for
utilizado um frasco dispensador, preencher cada cavidade pressionando o frasco
(evitar as bolha de ar) para dispensar a solução de lavagem. Decantar a solução
de lavagem e repetir por mais 4 vezes este procedimento.
8)

9)
10)

Id. Amostra
Cal A

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

Cal B

Cal C

Incubar durante cinco (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 - 1,0. Os resultados podem ser
lidos no espaço de tempo de 30 minutos após a adição da solução de substrato.

Cal D

Cal E

CONTROLE DE QUALIDADE
Cada laboratório deve dosear controles do teste em níveis de hipotiroidismo,
eutiroidismo e hipertiroidsimo para a monitoração do teste. Esses controles devem
ser tratados como amostras desconhecidas e os valores determinados em cada
bateria de testes realizado. Gráficos de controle de qualidade devem ser mantidos
para acompanhar o desempenho dos reagentes fornecidos. Outros métodos
estatísticos podem ser aplicados para avaliar a variação. 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.

Cal F

Paciente 1

RESULTADOS

Registrar as RLU obtidas no luminômetro, como apresentado no exemplo 1.

2)

Plotar as RLU médias de cada soro de referência (padrão) em duplicata versus a
concentração de fT3 correspondente pg/ml em papel milimetrado (não calcular
a média das duplicatas dos soros de referência antes de construir o gráfico).

3)

Traçar a melhor curva possível entre os pontos

4)

Para determinar o nível de fT3 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 pg/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 (52178) da amostra intercepta a
curva de calibração a (concentração 5,32 pg/ml fT3. Ver Figura 1*.

•

•

RLUs (A)

A1

96328

B1

96631

C1

84030

D1

83017

E1

68372

F1

68579

G1

52933

H1

52771

A2

37445

B2

36359

C2

22471

D2

22273

E2

52177

F2

52170

RLUs (B)
Média

Valor
pg/ml)

98479

83523

5. Usar componentes de um mesmo kit. Não intercambiar reagentes de kits com lotes
diferentes.
A. Performance do ensaio

0,00

1,4

1. Amostra(s) que estejam microbiologicamente contaminadas não devem ser
utilizadas no teste. Amostras altamente lipêmicas ou hemolisadas de modo
semelhante, não devem ser utilizadas.
2.

68475

2,8

52852

5,2

36902

9.5

22372

52179

18.5

5,32

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 100.000 RLU para o calibrador A (maior saída de luz). Esta
conversão elimina as causas das diferenças pela eficiência dos diversos
equipamentos que podem ser utilizados para medir a saída da luz.

Uma curva-padrão dose-resposta é usada para determinar a concentração de triiodo-tironina livre em amostras desconhecidas (pacientes).
1)

Microcavidade

PARÂMETROS DE CONTROLE DE QUALIDADE
De modo que os resultados do teste sejam considerados válidos os
seguintes critérios devem ser adotados.

B.

É importante que o tempo de reação em cada microcavidade seja mantido
constante para se obter resultados reproduzíveis. A pipetagem das amostras não
deve se estender além de 20 (dez) minutos para evitar desvios do ensaio. Se
mais que uma (1) microplaca for utilizada, recomenda-se repetir a curva dose
resposta.

Interpretação

1. Se redução dos dados por um programa de computador for utilizada para calcular os
resultados do teste, é imperativo que os valores previstos para os calibradores
fiquem dentro da variação de 10% das concentrações registradas.
2. Se um paciente, devido a alguma razão, obtiver resultados mais altos que o valor do
calibrador mais alto (por exemplo, > 20 pg/ml) não tente diluir a amostra. As
variações de TBG nas diferentes matrizes não permite a diluição serial do
hormônio a tri-iodotironina livre (fT3).
3. Sabe-se que diversas drogas afetam a ligação da tri-iodotironina às proteínas
portadoras do hormônio da tiróide ou seu metabolismo com T3 e complicam a
interpretação dos resultados de tri-iototironina livre (3).
4. Autoanticorpos circulantes contra T3 e inibidores da ligação do hormônio podem
interferir (4).
5. Há relatos que a heparina apresenta efeitos in vivo e in vitro sobre a concentração
de tri-iodotironina livre (5). Portanto, não usar amostras nas quais este anticoagulante tenha sido utilizado.
6. Em vários distúrbios não tiroidianos (NTI), a avaliação do status da tiróide torna-se
muito difícil. Recomenda-se doseamentos de TSH para identificar as disfunções
da tiróide (6).
7. Condições familiares disalbuminêmicas podem levar a resultados errôneos nos
testes de tri-iodotironina livre (FT3) direta.
"NÃO SE DESTINA PARA SCREENING NEO-NATAL"

1. O deslocamento da Dose Resposta (80%; 50% & 20% intercepta) deve estar
entre os parâmetros estabelecidos.

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).

2. Quatro entre os seis "pools" de controle de qualidade devem estar dentro das

FAIXA DE VALORES ESPERADOS
Um estudo da população normal adulta foi feito para determinar valores normais
para o teste FREE-TRIIODOTHYRONINE (fT3) sistema CLIA. A média dos
valores (R), desvio-padrão (D.P.) e as variações normais (±2 D.P.) são
apresentados na Tabela 1.

faixas estabelecidas.

OBS 2 - A Monobind pode auxiliar o laboratório na aquisição e implementação
de um programa / equipamento para medir e interpretar os dados de
quimioluminescência

Tabela 1
Valores normais para FREE-TRIIODOTHYRONINE (fT3)
(em pg/ml)

Figura 1

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

1.

Adultos

Gestantes

110 amostras

75 amostras

É muito importante que o tempo de reação de cada microcavidade seja
constante, para a boa reprodutibilidade dos resultados.

Média (X)

2,8

3,0

2.

A pipetagem das amostras não pode se estender por mais de dez (10) minutos
para evitar desvios no ensaio.

Desvio Padrão
(D.P.)

0,7

0,6

3.

Se for usada mais que uma (1) placa, é recomendável repetir a curva doseresposta.

Faixa Esperada ((± 2
D.P)

1,4 - 4,2

1,8 - 4,2

4.

Falhas na remoção da solução remanescente adequadamente nas etapas de
aspiração ou decantação podem resultar em resultados imprecisos ou
incorretos.

É importante se ter em mente que o estabelecimento de uma faixa de valores que
pode ser esperada por um determinado método para uma população de "pessoas
normais" depende de uma multiplicidade de fatores: a especificidade do método, a
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população testada e a precisão do método. Devido a estas razões, cada laboratório
deve basear-se na faixa de valores esperados estabelecidos pelo fabricante, apenas
se uma faixa "in-house" puder ser determinada pelos analistas utilizando o método
com uma população residente na área onde o laboratório está localizado.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO TESTE
a)

Precisão
A precisão no mesmo ensaio e entre ensaios do FREETRIIODOTHYRONINE (fT3) , método CLIA foi determinada por análises
em três diferentes níveis de "pool" de soros-controle. O número, valor
médio, desvio-padrão e coeficiente de variação para esses controles são
apresentados nas Tabelas 2 e 3.

Apenas leves desvios entre este teste e o método de referência 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.

forma legal, implícita ou explicitamente, além de isentar-se da responsabilidade
relativa à venda ou adequação ao uso.

c) Sensibilidade

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.

A sensibilidade do FREE-TRIIODOTHYRONINE (fT3)
é de 0,05 pg/ml. A
sensibilidade foi acertada determinando-se a variabilidade do calibrador de soro 0
pg/ml e utilizando estatisticamente os 2 D.P. (95% de confiabilidade) para calcular a
dose mínima.
d) Especificidade
A reatividade cruzada do anticorpo tri-iodotironina às substâncias selecionadas foi
avaliada adicionado a substância interferente em uma matriz de soro em várias
concentrações. A reatividade cruzada foi calculada derivando-se uma média entre a
dose da substância interferente com a dose da tri-iodotironina necessária para
deslocar a mesma quantidade de Tracer.

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

Número

Média

D.P.

Substância

Reatividade Cruzada

Concentração

C.V.

Baixa

20

1,45

0,14

9,7%

Normal

20

4,55

0,22

4,8%

Alta

20

8,24

0,46

2,4%

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

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"
LOTE:
VAL:
FAB:

vide embalagem
vide embalagem
vide embalagem

l-tri-iodotironina

1.0000

-

l-tiroxina

<0,0002

10 µg/ml

REG ANVISA: 80048490003
Técn. Resp. Dra. Laiz Elena Brasil Marzano - CRM-MG 21209

Iodotirosina

<0,0001

10 µg/ml

CONSERVAR ENTRE 2-8°C.
CUIDADO! CONTÉM MATERIAL DE ORIGEM HUMANA. POTENCIALMENTE INFECTANTE.
PARA DESCARTE, CONSULTAR INSTRUÇÕES DE USO

Di-iododotirosina

<0,0001

10 µg/ml

Di-iodotironina

<0,0001

10 µg/ml

Fenilbutazona

<0,0001

10 µg/ml

Salicilato de sódio

<0,0001

10 µg/ml

Tabela 3
Precisão Entre-Ensaios (valores em pg/ml).
Amostra

Número

Média

D.P.

C.V.

Baixa

10

1,51

0,15

9,9%

Normal

10

4,73

0,34

7,3%

Alta

10

7,81

0,52

6,6%

Valores obtidos em 10 testes em duplicata.

b) Precisão
O FREE-TRIIODOTHYRONINE (fT3) foi comparado com um teste ELISA. Foram
utilizadas amostras de pacientes com hipertiroidismo, eutiroidismo e hipotiroidismo. Os
valores ficaram na faixa 0,1 pg/ml - 14 pg/ml. O número total destas amostras foi 181.
A equação de regressão pelo método dos mínimos quadrados e o coeficiente de
correlação foram computados para comparar o ensaio do FREE-TRIIODOTHYRONINE
(fT3) , com o método de referência. Os dados obtidos são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4
Método

Este método

Referência

Média
(x)

Por mínimos quadrados

Coeficiente de
correlação

3,4

y = 0,15 + 0,925 (x)

0,955

3,5

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
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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
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