AccuLite
CLIA Microwells
Teste para determinação quantitativa da concentração de triiodotironina total em soro ou plasma humano - imunoensaio por
quimioluminescência em microplaca.

RESUMO DO TESTE
O doseamento da concentração de triiodotironina no soro em geral é visto como
uma ferramenta valiosa no diagnóstico das disfunções da tiróide. Esta importância
possibilitou o estímulo para avanços significantes em metodologias de ensaio que
ocorreram nas últimas duas décadas, o advento de antisoros monoespecíficos e a
descoberta de agentes bloqueadores das proteínas portadoras do T3 sérico,
possibilitaram o desenvolvimento de radioimunosaios de procedimento
relativamente simples (1,2).
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Após misturar o anticorpo imobilizado, o conjugado enzima-T3 e o soro contendo o
antígeno nativo T3, uma reação competitiva resulta entre o antígeno nativo T3 e o
conjugado enzima-T3 para um número limitado de sítios de ligação não
solubilizados. A interação é ilustrada pela equação a seguir:
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Reagente Tracer T3 Total – 1,5 ml/frasco

g)

Um (1) frasco contendo luminol em tampão. Estocar entre 2 e 8°C.
(Consultar item Preparação de Reagentes).

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).

f)

Reagente Signal A – 7,0 ml/frasco

Microplaca Reativa T3 - 96 microcavidades
Duas (2) 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.

Seis (6) frascos de soros de referência (padrões) para tri-iodotironina total
com níveis de 0 (A) - 0,5(B) - 1,0 (C) - 2,5 (D) - 5,0 (E) e 7,5 (F) ng/ml.
Contém conservante. Estocar entre 2 e 8°C. *Os níveis exatos estão
registrados nas rotulagens do produto e são lote específicas.

Solução de Lavagem Concentrada 10X– 20 ml/frasco

Tampão Tracer T3 Total/T4 Total – 13 ml/frasco
Dois (2) frascos contendo tampão, corante vermelho, conservante e
inibidores de ligação proteica. Contém conservante. Estocar entre 2 e
8°C.

Soros Referência Humanos – 1,0 ml/frasco - A-F

Microplaca Reativa T3 - 96 microcavidades

Reagente Tracer T3 Total – 1,5 ml/frasco
Dois (2) frascos de conjugado de tri-iodotironina com peroxidase de
rábano (HRP) em matriz estabilizada de albumina bovina sérica. Contém
conservante. Estocar entre 2 e 8°C.

e)

Tampão Tracer T3 Total/T4 Total – 13 ml/frasco

Soros Referência Humanos – 1,0 ml/frasco – A-F
Seis (6) frascos de soros de referência (padrões) para tri-iodotironina com
níveis de 0 (A) - 0,5(B) - 1,0 (C) - 2,5 (D) - 5,0 (E) e 7,5 (F) ng/ml. Contém
conservante. Estocar entre 2 e 8°C. *Os níveis exatos estão registrados
nas rotulagens do produto e são lote específicas.

REAGENTES PARA 96 MICROCAVIDADES

Um (1) frasco contendo surfactante em tampão fosfato salina. Contém
conservante. Estocar entre 2 e 30°C. (Consultar item Preparação de
Reagentes).
Ag Ac c.w +

a)

d)

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.
e)

Instruções de Uso

REAGENTES PARA 192 MICROCAVIDADES

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. 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.

Um (1) frasco contendo tampão, corante vermelho, conservante e
inibidores de ligação proteica. Contém conservante. Estocar entre 2 e
8°C.

Ka
<========>

K = Ka / K-a

Razão constante de associação

Um (1) frasco de conjugado de tri-iodotironina com peroxidase de rábano
(HRP) em matriz estabilizada de albumina bovina sérica.
Contém
conservante. Estocar entre 2 e 8°C.

PRINCÍPIO DO TESTE

Os reagentes essenciais necessários para um imunoensaio enzimático em fase
sólida incluem anticorpos T3 imobilizados, conjugado T3-enzima e antígeno nativo
T3. O conjugado enzima-T3 não deve conter ligações mensuráveis às proteínas
séricas, principalmente TBG e albumina. O método atinge seu objetivo.
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b)

IMUNOENSAIO COMPETITIVO POR QUIMIOLUMINESCÊNCIA MÉTODO ANÁLOGO PARA TRI-IODOTIRONINA TOTAL

= Conjugado enzima-antígeno (quantidade

= Complexo antígeno-anticorpo

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 atividade e concentração. A partir da
concentração da curva dose resposta, a atividade de uma amostra pode ser
correlacionada com a concentração de T3 total.

h)
= Antígeno nativo (quantidade variável)
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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).

= Anticorpo específico imobilizado (quantidade

•

O
ensaio de quimioluminescência em microplaca pela metodologia de
imunoensaio fornece ao técnico um ensaio altamente sensível, com pouca
manipulação técnica na determinação direta de tri-iodotironina total. 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 então os reagentes são homogeneizados. Ocorre uma
reação competitiva entre o conjugado enzimático e a tri-iodotironina para um
número limitado de sítios imobilizados de anticorpos combinantes na
microcavidade.

Enz
Ag+Ag +Ac c.w
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g)

Onde:

INSTRUÇÕES DE USO
TRIIODOTHYRONINE (T3)

Reagente Signal A – 7,0 ml/frasco
Dois (2) frascos contendo luminol em tampão. Estocar entre 2 e 8°C.
(Consultar item Preparação de Reagentes).
Reagente Signal B – 7,0 ml/frasco
Dois (2) frascos contendo peróxido de hidrogênio (H2O2) em tampão.
Estocar entre 2 e 8°C. (Consultar item Preparação de Reagentes).

h)

Instruções de Uso
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.

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

1

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.

2)

Solução de lavagem

CONTROLE DE QUALIDADE

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.

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.

3) Solução de Trabalho do Reagente Signal (Substrato)

COLETA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

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.

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.

Materiais necessários, mas não contidos no kit
1)

Pipeta(s) com capacidade de dispensar volumes de 10 e 50 µl (microlitros), com
precisão < 1,5%.

2)

Repipetador (es) para dispensação repetitiva de volumes de 0,100 / 0,300 e 1,0
µl, com precisão acima de 1,5%.

3)

Dispensadores de volume ajustável e para volumes de (200 - 1000µL) para as
diluições de substrato

4)

Lavadora de microplaca (opcional) ou frasco tipo pissete.

5)

Luminômetro com fotomultiplicador sensível para leitura das unidades relativas
de luz.

6)

Tubos de ensaio para diluição dos substratos A e B.

7)

Papel absorvente para secar as microcavidades.

8)

Embalagem plástica ou cobertura de microplaca para as etapas de incubação.

9)

Aspirador a vácuo (opcional) para as etapas de lavagem.

10)

Cronômetro.

11)

Materiais para controle de qualidade

1)

Solução de trabalho - Solução Conjugado Enzima-T3

RESULTADOS
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 0,050 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 a microplaca 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
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)

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.

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES

Diluir o tracer T3 1:11 com o Tampão Tracer T3 Total/T4 Total em um recipiente
apropriado. Por exemplo, diluir 160 µl do conjugado com 1,6 ml do tampão para
16 microcavidades (Um ligeiro excesso de solução deve ser preparado). Este
reagente deve ser utilizado no espaço de vinte e quatro horas para um
desempenho máximo do teste. Estocar entre 2°C-8°C.

NÃO AGITAR A MICROPLACA APÓS A ADIÇÃO DO SUBSTRATO.
Fórmula Geral:
Quant. de Tampão Necessário = N°de cavidades multiplicado por 0,1
Quant. de Enzima T3 Necessária = N°de cavidades multiplicado por 0,0
isto é = 16 x 0,1 = 1,6 ml para o Tampão Conjugado T3 Total/T4
16 x 0,01 = 0,16 (160µl) ml para o Conjugado T3 Enzima

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

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 T3 correspondente ng/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 T3 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 (37807) da amostra intercepta a curva de
calibração na concentração 3,13 ng/ml de T3. Ver Figura 1*.

•

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
Figura 1

Id. Amostra
Cal A

9) Incubar durante cinco (5) minutos ao abrigo da luz.
10) 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.
OBS. - Para ensaiar novamente amostras com concentrações maiores que
750 ng/dl, pipetar 25 µl da amostra e 25 µl do soro referência 0 dentro da
microcavidade de amostra (isto mantém uma concentração uniforme de proteína.
Multiplicar o valor de leitura por 2 para obter a concentração de triiodotironina.

Cal B

Cal C

Microcavidade

RLUs (A)

A1

96651

B1

95717

C1

80991

D1

81031

E1

64889

F1

68217

RLUs (B)
Média

Valor ng/ml)

96184

0

81011

0,5

66553

1,0

2

Cal D

G1

Cal E

Cal F

CTRL 1

CTRL 2

4.

46614

H1

43155

A2

26106

B2

26840

C2

18697

D2

16930

E2

70629

F2

70860

G2

37894

H2

37721

A3

67976

B3

67110

44385

26473

2,5

5,0

5.

B.

Usar componentes de um mesmo kit. Não intercambiar reagentes de kits com
lotes diferentes.

Interpretação

1. Se a 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.
17814

70244

37807

7,5

0,90

63043

3. Uma diminuição dos valores de triiodotironina total é encontrado em doenças com
eliminação proteica, determinadas patologias hepáticas e administração de
testosterona, difenilhidantoína ou salicitatos. Uma tabela de drogas inteferentes e
condições que afetam os valores de triiodotironina foi compilada pelo Journal of the
American Association of Clinical Chemists (3).

3,13

0,95

Um estudo da população normal adulta eutiroidiana foi feito para determinar valores
normais para o teste TRIIODOTHYRONINE (T3) sistema CLIA. A média dos valores
(R), desvio-padrão (D.P.) e as variações normais (±2 D.P.) são apresentados na
Tabela 1. O número de amostras foi 105.

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.

Tabela 1

(em ng/ml)
Adultos
105 amostras

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

entre os parâmetros estabelecidos.

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

Amostra

Número

Média

Média (X)

1,18

Desvio Padrão (D.P.)

0,334

Faixa Esperada (± 2 D.P)

D.P.

C.V.

Baixa

16

0,77

0,062

8,0%

Normal

16

1,92

0,104

5,4%

Alta

16

3,55

0,141

3,9%

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

Número

Média

D.P.

C.V.

Baixa

10

0,76

0,068

8,9%

Normal

10

1,85

0,124

6,7%`

Alta

10

3,43

0,154

4,5%

Valores obtidos em 10 testes em duplicata.
b) Precisão

Valores normais para TRIIODOTHYRONINE (T3)

PARÂMETROS DE CONTROLE DE QUALIDADE

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

Precisão Intra-Ensaio (valores em ng/ml)

2. A concentração sérica total de triiodotironina depende de uma multiplicidade de
fatores: função da glândula tiróide e sua regulação, a concentração de TBG (Thyroxine
Binding Protein) e a ligação da triiodotironina a TBG (3,4). Assim, a concentração de
triodotironina total isolada não é suficiente para avaliar um status clínico.

FAIXA DE VALORES ESPERADOS
PACIENTE

Tabela 2

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

O TRIIODOTHYRONINE (T3) foi comparado com um teste por radioimunoensaio.
Foram utilizadas
amostras de pacientes com hipertiroidismo, eutiroidismo e
hipotiroidismo. Os valores ficaram na faixa 0,015 ng/ml - 8,00ng/ml. O número total
destas amostras foi 120. A equação de regressão pelo método dos mínimos
quadrados e o coeficiente de correlação foram computados para comparar o ensaio do
TRIIODOTHYRONINE (T3) , com o método de referência. Os dados obtidos são
apresentados na Tabela 4.

Tabela 4

0,52 - 1,90

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 população
testada e a precisão do método. Devido a estas razões, cada laboratório deve basearse 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.

faixas estabelecidas.

Método

Média (x)

Por mínimos quadrados

Coeficiente de
correlação

Este método

1,62

y = 0,146 + 0,947 (x)

0,987

Referência

1,68

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO TESTE
a)

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

A. Performance do ensaio
1.

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

2.

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

3.

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

Precisão
A precisão no mesmo ensaio e entre ensaios do TRIIODOTHYRONINE
(T3), 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.

c) 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.

3

GARANTIA
Substância

Reatividade Cruzada

Concentração

l-tri-iodotironina

1.0000

-

l-tiroxina

<0,0002

10 µg/ml

Iodotirosina

<0,0001

10 µg/ml

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

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.
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.
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d) Sensibilidade
A sensibilidade do TRIIODOTHYRONINE (T3) é de 0,04 ng/ml. A sensibilidade foi
acertada determinando-se a variabilidade do calibrador de soro 0 ng/ml e utilizando
estatisticamente os 2 D.P. (95% de confiabilidade) para calcular a dose mínima.
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