INSTRUÇÕES DE USO
TROPONIN-I (cTnI)

PRINCÍPIO DO TESTE
ENSAIO IMUNOENZIMOMÉTRICO

AccuLite
CLIA Microwells
Teste para determinação quantitativa da concentração de troponina-I
circulante em soro humano - imunoensaio por quimioluminescência em
microplaca.

RESUMO DO TESTE
A isoforma cardíaca específica da troponina I (cTnI) tem sido identificada como um
marcador de danos cardíacos e morte das células cardíacas causado por um infarto do
miocárdio há mais de 10 anos. A troponina-I (cTnI, 24 kDa) é a sub-unidade inibitória do
complexo troponina do músculo estriado. A maior parte das proteínas da troponina ( I &
T) estão localizadas dentro do sistema contrátil do músculo estriado. A concentração
destas sub-unidades torna-se aumentada na circulação durante vários dias após um
infarto agudo do miocárdio (IAM), pois a liberação dos elementos estruturais requer a
degradação da própria miofibrila. Esta localização e liberação do tecido específico
miocárdico e seu surgimento na circulação torna as sub-unidades da troponina
biomarcadores confiáveis do IAM. Ao contrário da CK-MB e mioglobina, a troponina não
é afetada por eventos não específicos. A determinação imunológica da cTnI apresenta
alguns elementos ao seu redor , mas isto é devido, principalmente à ausência de massa
de padronização, a presença de CTnI modificada pós-translacionalmente na circulação
e as variações das reatividades cruzadas dos anticorpos às várias formas detectáveis
de cTnI. No entanto, a cTnI, ao contrário da mioglobina, não foi encontrada na
circulação em corredores de maratona e outros casos de danos esqueléticos ou
trauma. Uma seleção cuidadosa de anticorpos e preparações diligentes de calibradores
estáveis de cTnI permitem que a cTnI seja um excelente marcador bioquímico de danos
cardíacos.
A troponina I (cTnI) é a sub-unidade inibitória do complexo troponina que regula a
interação da actina modulada por cálcio e miosina no músculo estriado. O complexo é
um heterodímero formado das troponinas C, I e T, que estão fortemente ligadas ao
sistema contrátil; desta forma, as concentrações circulantes são baixas. Tanto a
troponina C como a T são consideradas como sendo bons marcadores de IAM, sendo
que a terminação NH2 da cTnI apresenta 31 aminoácidos adicionais não presentes nas
isoformas esqueléticas e tem gerado um interesse na criação facilitada de anticorpos
monoclonais cTnI específicos pelos pesquisadores. A troponina I, no entanto, apresenta
seus próprios problemas que os pesquisadores estão encontrando. A troponina I não é
muito estável. A sua maior porção está ligada com a tropinina C (cTnc) e a parte
remanescente pequena está livre na circulação. Novamente, a modificações
translacionais, incluindo degradação seletiva, formação de complexo covalente e
fosforilação da cTnI no miocárdio pós-isquêmico complicam o assunto um pouco mais.
Além disso, a proteólise da CtnI é mais extensa no miocárdio humano. Alguns
pesquisadores atribuem isto em parte à heterogeneidade dos estados da patologia
presente em uma determinada população de pacientes. A chave para suplantar estes
problemas é uma seleção muito cuidadosa dos anticorpos, da matriz estabilizante da
cTnI e a proteína cTnI utilizada como padrão. A Monobind foi capaz e bem sucedida em
lançar um ensaio que promete haver superado estes entraves.
Neste método, os calibradores troponina I (cTnI), amostras de pacientes ou controles
são primeiramente adicionados a uma cavidade revestida por estreptavidina. Os
anticorpos monoclonais biotinilados e marcados com enzima (direcionados contra
epítopos diferentes e distintos de troponina-I) são adicionados e os reagentes
misturados. A reação entre os diversos anticorpos troponina I nativos forma um
complexo tipo "sanduíche" que se liga com a estreptavidina que reveste as
microcavidades.
Após completado o período de incubação necessário, o conjugado ligado anticorpo
enzima - troponina I é separado do conjugado não ligado anticorpo enzima - troponina I
por aspiração ou decantação. A atividade da enzima presente na superfície da
microcavidade é quantificada pela reação com um substrato adequado para produzir
luz.
O uso de diversos soros de referência (padrões) com concentrações conhecidas de
troponina I, permite a construção de uma curva dose resposta de atividade e
concentração. A partir da concentração da curva dose resposta, a atividade de uma
amostra pode ser correlacionada com a concentração de troponina I na amostra.

COLETA E PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

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-troponina I adicionado exogenamente.
Após a mistura do anticorpo monoclonal biotinilado, o anticorpo marcado com a enzima
e um soro contendo o antígeno nativo, a reação resultante entre o antígeno nativo e os
anticorpos, sem competição ou impedimento estérico, para formar um complexo tipo
"sanduíche" solúvel. A interação é ilustrada pela reação abaixo:
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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 antes pode resultar na presença de fibrina. Para impedir
resultados errados devido a presença de fibrina, certificar-se que a formação do
coágulo esteja completa antes da centrifugação das amostras.
As amostras podem ser refrigeradas entre 2°C e 8°C por um período máximo de dois
(2) 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.
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REAGENTES PARA 96 MICROCAVIDADES

Onde:
•
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Ac(m) = Anticorpo Monoclonal Biotinilado (em excesso)
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Ka = razão constante de associação
K-a= razão constante de dissociação
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a)

Calibradores Troponin I (cTnI) – 1,0 ml/frasco – A-F (liofilizados)
Seis (6) frascos de soros de referência (padrões) para antígeno troponina
I com níveis de 0 (A) - 1,0(B) - 3,0 (C) - 6,0 (D) - 15 (E) e 30 (F) ng/ml.
Contém conservante. Reconstituir cada frasco com 1,0 ml de água
destilada ou deionizada.
Os calibradores reconstituídos são estáveis durante 7 dias entre 2°C e
8°C. No caso de estocagens por um período mais longo de tempo,
aliquotar os calibradores reconstituídos em frascos tipo "cryo" e estocar a
-10°C. NÃO CONGELAR DESCONGELAR MAIS QUE UMA VEZ. Foi
adicionado um conservante.
OBS. Os calibradores diluídos em soro humano foram calibrados
utilizando padrões NIST para cTnI #2921.

b)

Reagente Troponin I Tracer – 13 ml/frasco
Um (1) frasco contendo anticorpo marcado purificado por afinidade com
enzima peroxidase de rábano (HRP), IgG monoclonal de camundongo
biotinilada, tampão e corante. Contém conservante. Estocar entre 2 e
8°C.

c)

Microplaca Reativa Revestida com Estreptavidina
Uma (1) microplaca branca com 96 microcavidades revestidas com
estreptatividina, acondicionada em envelope aluminizado com sílica
(agente dessecante). Estocar entre 2 e 8°C.

d)

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).

e)

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).

f)

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).

g)

Instruções de Uso

Simultaneamente, o complexo é depositado na microcavidade através da reação de
alta afinidade da estreptavidina e o anticorpo biotinilado. Esta interação é ilustrada
abaixo:
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Ac(m) + Estreptavidinac.w = Complexo imobilizado

Onde:
Estreptavidinamc = estreptavidina imobilizada na microcavidade
Complexo imobilizado = Ag-Ab ligado a microcavidade
Após um tempo suficiente para a reação, a fração anticorpo ligada é separada do
antígeno não ligado por decantação ou aspiração. A atividade da enzima na fração
anticorpo ligada é diretamente proporcional à concentração do antígeno nativo.
Utilizando vários soros de referência de concentrações de antígeno conhecidos, uma
curva dose resposta pode ser gerada a partir da qual a concentração de antígeno das
amostras pode ser obtida.

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) 1988, HHS.

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO CONTIDOS NO KIT
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pipeta(s) com capacidade de dispensar volumes de 25µl e 100 µl (microlitros),
com precisão < 1,5%.
Repipetador (es) para dispensação repetitiva de volumes de 0,100 e 0,300µl,
com precisão acima de 1,5%.
Lavadora de microplaca (opcional) ou frasco tipo pissete.
Dispensador com volume ajustável (200 - 1000 µl) para dispensações repetitivas.
Recipientes para a mistura dos reagentes
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.

1

A.

10) Frasco para o acondicionamento da solução de lavagem
11) Luminômetro de microplacas.
12) Água destilada ou deionizada
13) Materiais de controle de qualidade

•
Figura 1

•

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.

•
•

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.

•
Id. Amostra

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 25°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) do Reagente Troponin-I Tracer a cada
microcavidade. É muito importante dispensar todos os reagentes bem próximo
do fundo da microplaca.
4)
Homogeneizar delicadamente durante 20 a 30 segundos e cobrir com um filme
plástico.
5)
Incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente (20°C a 25°C).
6)
Descartar o conteúdo das microcavidades por decantação ou aspiração. Se for
por decantação, secar a placa, batendo em papel absorvente.
7)
Adicionar 300 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.
8)
Adicionar 0,100 ml (100 µl) do Reagente de Trabalho Signal (A+B) em todas as
microcavidades (ver item Preparação de Reagentes).
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 segundos/microplaca. Os resultados podem ser
lidos no espaço de tempo de 30 minutos após a adição da solução de substrato.
OBS. Adicionar os reagentes sempre na mesma ordem para minimizar a
diferença de tempo de reação entre as microcavidades.
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 mantidos para acompanhar o
desempenho dos reagentes lote a lote.
CÁLCULO DOS RESULTADOS
Uma curva-padrão é usada para determinar a concentração de TROPONIN-I (cTnI) em
amostras desconhecidas (pacientes).
1)
2)
3)
4)
5)

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 troponina I em ng/ml em papel milimetrado
Traçar a melhor curva possível entre os pontos.
Interpolar a concentração dos controles e das amostras a partir da curva dose
resposta.
Os resultados são expressos em ng/ml
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F2

1232

Cal B

Cal C

Cal D

Crtl 1

Crtl2

Paciente 1

G2

10180

H2

10156

A3

5345

B3

4961

RLUs (B) Média

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 mais que uma microplaca for utilizada, recomenda[se repetir a curva dose
resposta.
Falhas na remoção da solução aderente de modo adequado nas etapas de
aspiração ou decantação podem resultar em uma replicação imprecisa e n
resultados incorretos.
Amostras altamente lipêmicas, hemolisadas ou muito contaminadas não devem
ser utilizadas no teste.
Amostras de pacientes com concentrações de troponina I acima de 30 ng/ml
podem ser diluídas com o calibrador zero da troponina I, pool de soros isento de
troponina I ou urina e ensaiadas novamente. Multiplicar o valor obtido pelo fator
de diluição para obter o valor correto.
Usar componentes do mesmo lote. Não intercambiar reagentes de lotes
diferentes.

Valor (ng/ml )
VALORES ESPERADOS

227

0

2632

1,0

10453

3,0

23433

6,0

56639

15,0

100000

30,0

1243

0,5

Os valores de troponina I são diferentes para o plasma e o soro. A amostra de plasma
pode ser afetada pelos aditivos utilizados. Por exemplo, a heparina não afeta os
resultados muito, mas o oxalato, e EDTA afetam a amostra. Prefere-se uma amostra
de soro que tenha sido rapidamente separada dos eritrócitos.
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça suas próprias faixas para populações
normais e anormais. Estas faixas sempre dependem do local, população, laboratório,
técnica e especificidade do método.
Baseando-se nos dados clínicos obtidos pela Monobind in concordância com os dados
da literatura, as faixas a seguir foram estabelecidas. Estas faixas devem ser
utilizadas apenas como orientação geral.
Adulto normal

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO TESTE
a)

10168

2,9

5153

1,7

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 FRQYHUVão elimina as
causas das diferenças pela eficiência dos diversos equipamentos que podem ser
utilizados para medir a saída da luz.

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

QJPO

O kit reagente TROPONIN-I foi projetado para eliminar ao máximo as interferências; no
entanto, uma interação em potencial entre amostras de soros raros e reagentes de
teste pode ocorrer causando resultados errôneos. Anticorpos heterofílicos ás vezes
causam estas interações e tem sido identificados como problemas para todos os tipos
de imunoensaios (Boscato LM, Stuart MC. Heterophilic antibodies: a problem for all
immunoassays. Clin Chem 1988:3427-3433). Para objetivos de diagnóstico, os
resultados deste teste deve ser utilizado em combinação com o exame clínico, histórico
do paciente e outras evidências clínicas.

Precisão
A precisão no mesmo ensaio e entre ensaios do TROPONIN-I (cTnI),
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.
Tabela 2
Precisão Intra-Ensaio (valores em ng/ml)
Amostra

Número

Média

D.P.

C.V.

Pool 1

20

0,52

0,04

7,7

Pool 2

20

2,93

0,22

7,5

Pool 3

20

11,2

0,88

7,9

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

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

2

Amostra

Número

Média

C.V.
D.P.

Pool 1

20

0,59

0,06

10,1

Pool 2

20

3,22

0,28

8,8

Pool 3

20

12,1

1,06

8,8

*Valores obtidos em 10 testes em duplicata.

b) Precisão e comparação de métodos
O teste TROPONIN-I (cTnI) foi comparado com um teste por ELISA de referência.
Foram utilizadas amostras biológicas de populações (asintomática e asintomática). A
faixa de valores foi de ND - 18,1 ng/ml. O número total destas amostras foi 151 Os
dados obtidos são apresentados na Tabela 4.

TABELA 4
Método

Média (x)

Este método
TROPONIN-I (x)

12,52

Método referência
(y)

12,04

Por mínimos
quadrados

Coeficiente de
correlação

y = 0,553 + 0,9998 (x)

0,989

Apenas leves desvios entre o TROPONIN-I (cTnI), 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.

c) Sensibilidade
A sensibilidade (limite de detecção) foi estabelecido determinando a variabilidade do
calibrador 0 ng/ml e utilizando dois desvios padrão (95% de certeza) estatisticamente
para calcular a dose mínima. A sensibilidade do ensaio encontrada foi de 0,25 ng/ml.
d) Especificidade
A reatividade cruzada do teste TROPONIN-I (cTnI) para substâncias selecionadas foi
avaliada adicionando substâncias interferentes a uma matriz sérica em várias
concentrações. O sistema de anticorpos não detectou qualquer hemoglobina, CK-MB,
TnT ou FABP quando testados em concentrações muito altas.
A presença de lipemia (25 mg/ml); hemoglobina (4,0 ng/ml) e bilirrubina (2,5 mg/ml)
não afeta a precisão do ensaio.
e) Efeito gancho
As amostras de soro humano repicadas com concentrações de até 10.000 ng/ml de
cTnI não apresentaram nenhum efeito gancho com o kit reagente TROPONIN I (cTnI)
da Monobind.
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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
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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