LACTATE
COD 21736 4 x 60 mL + 4 x 15 mL

COD 23736 1 x 60 mL + 1 x 15 mL

LACTATO

Unicamente para utilização in vitro no laboratório clínico

LACTATO OXIDASE/PEROXIDASE

UTILIZAÇÃO PREVISTA
Reagente para medir a concentração de lactato no soro ou líquido cefalorraquidiano humano. Os
valores obtidos são úteis no diagnóstico e no prognóstico da acidose láctica.
Este reagente deve ser utilizado nos analisadores BA da BioSystems ou noutro analisador de
características similares.
SIGNIFICADO CLÍNICO
O lactato é um intermediário do metabolismo dos hidratos de carbono, produzido principalmente
pelo músculo esquelético, o cérebro, a pele, a medula renal e os eritrócitos. Tem origem em
condições anaeróbicas a partir da fermentação láctica da glicose1.
A concentração de lactato no sangue está directamente relacionada com a disponibilidade de
oxigénio do organismo. Se o contributo de oxigénio for inadequado, ocorre uma acumulação de
lactato no sangue, diminuindo o pH sanguíneo para menos de 7,35. Estas condições descrevem
a acidose láctica, que pode provocar uma importante disfunção celular e orgânica de todos os
sistemas do organismo2. A sua concentração é aumentada quando ocorre uma hipoxia tecidular
devida a uma paragem cardio-respiratória, a um choque de qualquer etiologia (séptico,
cardiogénico...), a uma anemia intensa ou a uma intoxicação por monóxido de carbono. Também
ocorre acidose láctica em situações com boa oxigenação tecidular, como leucemias e tumores
sólidos, onde pode existir uma produção excessiva de lactato pelo tecido neoplásico. Outras
causas são a diabetes mal controlada ou a insuficiência hepática grave. Deve-se ter em conta
que, durante o exercício intenso, se pode originar uma acidose láctica transitória, clinicamente
benigna3.
No líquido cefalorraquidiano, a concentração eleva-se em consequência de uma meningite
bacteriana 7. Também se observam aumentos após uma alteração associada a uma oxigenação
escassa do cérebro e/ou aumento da pressão intracraniana.
O diagnóstico clínico não deve ser realizado considerando unicamente os resultados de um
ensaio e deve incluir os dados clínicos e laboratoriais.
FUNDAMENTO DO MÉTODO
O L-lactato presente na amostra é oxidado pela lactato-oxidase para piruvato e peróxido de
hidrogénio. Mediante a reacção acoplada da peroxidase, descrita em seguida, o peróxido de
hidrogénio juntamente com os compostos 4-aminoantipirina e TOOS formam um complexo
colorido que se quantifica por espectrofotometria4,5.
lactato oxidase
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COD 21736
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4 x 60 mL
4 x 15 mL

1 x 60 mL
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COMPOSIÇÃO
A. Reagente: TES 100 mmol/L, 4-aminoantipirina 0,5 mmol/L, pH 7,5.
B. Reagente: TES 100 mmol/L, N-etil-N-(2-hidróxi-3-sulfopropil)-3-metilanilina (TOOS) 4,4
mmol/L, lactato-oxidase > 10 KU/L, peroxidase > 8 KU/L, pH 7,5.
ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE
Armazenar a 2-8ºC.
Depois de abertos, os componentes são estáveis até à data de validade indicada no rótulo, se
forem guardados perfeitamente fechados e for evitada a contaminação durante a utilização.
Sobre a estabilidade na tabela: Os reagentes abertos e conservados no compartimento
refrigerado do analisador são estáveis durante 2 meses.
Sinais de degradação: Absorvância do espaço sobre o limite indicado em “Parâmetros de
ensaio”.
MATERIAIS ADICIONAIS NECESSÁRIOS (NÃO FORNECIDOS)
Calibrador de Bioquímica (BioSystems cód. 18011) ou Calibrador de Bioquímica Humano
(BioSystems cód. 18044).
PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
Os reagentes estão prontos para utilização.
AMOSTRAS
Plasma recolhido mediante procedimentos standard. O plasma deve ser separado dos
elementos celulares logo que possível para se evitar a glicólise e, desta forma, o aumento da
concentração de lactato. A adição de fluoreto de sódio à amostra de sangue evita a glicólise. Os
anticoagulantes como a heparina ou o oxalato não interferem. O lactato no plasma é estável
durante 8 horas 15-25ºC ou 14 dias a 2-8º C6.
Líquido cefalorraquidiano recolhido por procedimentos standard. O lactato no líquido
cefalorraquidiano é estável durante 3 horas 15-25ºC, 24 horas a 2-8ºC ou então 1 mês a -15-(25)ºC.
CALIBRAÇÃO
Todos os dias deve ser realizado um branco de reagente e uma calibragem pelo menos a cada 2
meses, depois de uma mudança de lote de reagente ou quando os procedimentos de controlo de
qualidade o exigirem.
CONTROLO DE QUALIDADE
Recomenda-se o uso dos Soros Controlo Bioquímica níveis I (cód. 18005, 18009 e 18042) e II
(cód. 18007, 18010 e 18043) para verificar a exatidão do procedimento de medição.
Cada laboratório deve definir o seu próprio programa de controlo de qualidade interna e os
procedimentos para as ações corretoras se os resultados de controlo não estiverem dentro dos
limites aceitáveis.
M23736p-03

Plasma1
Venoso:
Arterial:

4,5 - 19,8 mg/dL = 0,5 - 2,2 mmol/L
4,5 - 14,4 mg/dL = 0,5 - 1,6 mmol/L

Líquido cefalorraquidiano1
Recém-nascidos:
De 3 a 10 dias de idade:
> 10 dias de idade:
Adultos:

10 - 60 mg/dL = 1,1 - 6,7 mmol/L
10 - 40 mg/dL = 1,1 - 4,4 mmol/L
10 - 25 mg/dL = 1,1 - 2,8 mmol/L
10 - 22 mg/dL = 1,1 - 2,4 mmol/L

Estes valores são apresentados unicamente a título de orientação; é recomendável que cada
laboratório estabeleça os seus próprios valores de referência.
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS
As características metrológicas descritas seguidamente foram obtidas com um analisador BA400
e seguindo as diretrizes Instituto de Normas Clínicas e de Laboratório (Clinical & Laboratory
Standards Institute, CLSI)
 Limite de detecção: 0,35 mg/dL = 0,04 mmol/L.
 Limite de linearidade: 200 mg/dL = 22,2 mmol/L.
 Precisão:
Concentração média

Repetibilidade (CV)

no laboratório (CV)

18,6 mg/dL = 2,06 mmol/L
33,5 mg/dL = 3,72 mmol/L

1,2 %
0,6 %

1,6 %
1,0 %

 Veracidade: os resultados obtidos com este procedimento não apresentaram diferenças
sistemáticas quando foram comparados com um procedimento de referência. Os detalhes
das experiências de comparação estão disponíveis a pedido.
LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
 Interferências: A bilirrubina (< 20 mg/dL) a hemólisis (hemoglobina > 400 mg/dL) e a lipemia
(triglicéridos < 1.219 mg/dL) não interferem. Outros medicamentos e substâncias poderão
interferir4.
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PARÂMETROS DE ENSAIO
Estes reagentes podem ser utilizados na maioria dos analisadores automáticos. Solicite
informações ao seu distribuidor.
R1: Utilizar o Reagente A, R2: Utilizar o Reagente B.
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GERAL
Nome
Nome abreviado
Tipo de amostra
Modo de análise
Unidade
Decimais
Tipo de reação
PROCEDIMENTO
Modo de leitura
Filtro principal
Filtro de referência
Amostra
Vol. R1
Vol. R2
Leitura 1 (ciclo)
Leitura 2 (ciclo)
Fator de pré-diluição
CALIBRAGEM E BRANCO
Tipo de branco
Modo de calibragem
Número de calibradores
Curva de calibragem
OPÇÕES
Limite de absorção do branco
Limite do branco cinético
Limite de linearidade
Substrato consumido
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