HOMOCYSTEINE
COD 21737 1 x 60 mL + 1 x 16,2 mL

COD 23737 1 x 20 mL + 1 x 5,4 mL

HOMOCISTEÍNA
Unicamente para utilização in vitro no laboratório clínico

CÍCLICO ENZIMÁTICO

UTILIZAÇÃO PREVISTA
Reagente para medir a concentração de homocisteína no soro ou plasma humano. Os valores obtidos são úteis
no diagnóstico e no tratamento de pacientes com suspeita de hiper-homocisteinemia e homocistinúria.
Este reagente deve ser utilizado nos analisadores BA da BioSystems ou noutro analisador de características
similares.

SIGNIFICADO CLÍNICO

Os componentes de origem humana foram testados e mostraram ser negativos na presença de anticorpos antiHCV e anti-HIV, assim como do antigénio HBs. No entanto, devem ser tratados com cuidado como
potencialmente infecciosos.
Conservar a 2-8ºC depois de aberto. Estável até ao prazo de validade indicado no rórulo, sempre que seja
conservado bem fechado e se evite a contaminação durante a utilização.
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.

A homocisteína (Hcy) é um aminoácido que se sintetiza como produto intermédio do metabolismo da metionina e
é importante na transferência de grupos metilos no metabolismo celular. A Hcy circula no plasma como Hcy
reduzida, Hcy oxidada e dissulfuretos mistos de Hcy com outros tióis; a soma de todas estas espécies é
denominada de homocisteína total (tHcy).
A altos níveis, este aminoácido pode causar doenças cardiovasculares 1-3. Uma alta concentração de
homocisteína pode fazer com que o sangue se coagule mais facilmente e finalmente levar a uma apoplexia ou a
um ataque cardíaco.
Há 4 factores principais que aumentam a concentração plasmática da Hcy 4: a) Mutações enzimáticas
relacionadas com metilenotetra-hidro-folato redutase (MTHFR), metionina sintase (MS) e cistationina betasintase (CBS); b) Deficiência de folatos, piridoxina e falhas na absorção da vitamina B12; c) Alterações
sistémicas tais como: insuficiência renal e hepática, hipotiroidismo, neoplasias e transplantes; d) Factores
farmacológicos e tóxicos como o consumo desmesurado de café e/ou álcool, tabagismo, administração de
metionina oral e alguns inibidores.
Recentes estudos associaram os níveis altos de Hcy como factor de risco significativo em doenças neurológicas
e cérebro-vasculares tais como: doença de Alzheimer, doença de Parkinson, epilepsia e doenças vasculares
cerebrais.
O diagnóstico clínico não deve ser realizado considerando unicamente os resultados de um ensaio e deve incluir
os dados clínicos e laboratoriais.

VALORES DE REFERÊNCIA

FUNDAMENTO DO MÉTODO

 Veracidade: Os resultados obtidos com estes reagentes não apresentam diferenças significativas quando são
comparados com reagentes de referência. A informação das experiências comparativas está disponível a
pedido.

A forma oxidada da homocisteína (Hcy) reduz-se a Hcy livre mediante o redutor tri (2-carboxietil) fosfina (TCEP).
A Hcy livre reage com o co-substrato S-adenosilmetionina (SAM) graças à acção da Hcy S-metiltransferase
(HMTase) para formar metionina (Met) e S-adenosil-homocisteína (SAH). A SAH hidrolisa-se em adenosina
deaminase (Ado) e Hcy mediante a SAH hidrolase (SAHasa). A Hcy formada volta a reagir com o co-substrato
SAM mediante a HMTase para voltar a obter SAH numa reacção cíclica que amplifica o sinal de detecção. A
adenosina desaminase (ADA) catalisa a desaminação da adenosina (Ado), formando inosina e ião amónio. A
concentração da Hcy é determinada utilizando a reacção acoplada da glutamato desidrogenase (GlDH), a partir
da velocidade de desaparecimento do NADH, medido a 340 nm 5.

CONTEÚDO
A. Reagente
B. Reagente

COD 21737

COD 23737

1 x 60 mL
1 x 16,2 mL

1 x 20 mL
1 x 5,4 mL

Soro e plasma 7: 3-15 mol/L.
Estes valores dão-se únicamente a título orientativo; é recomendável que cada laboratório estabeleça os seus
próprios intervalos 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 deteção: 0,26 mol/L
 Intervalo de medição (valor aproximado dependendo do valor do padrão de concentração mais elevado):
0,26-50,0 mol/L.
 Precisão:
Concentração média
Repetibilidade (CV)
No laboratório (CV)
19,5 mol/L

3,2 %

4,0 %

29,8 mol/L

3,3 %

3,9 %

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
 Interferências: a bilirrubina (até 40 mg/dL), a hemólise (hemoglobina até 500 mg/dL) e a lipemia (triglicéridos
até 750 mg/dL) não interferem. Outros fármacos e substâncias podem interferir 8.
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COMPOSIÇÃO

PARÂMETROS DE ENSAIO:

A composição dos reagentes na cuba de reacção é:
S-adenosilmetionina (SAM) 0,1 mmol/L, NADH > 0,2 mmol/L, TCEP > 0,5 mmol/L, 2-oxoglutarato 5,0 mmol/L, 1-3
Glutamato desidrogenase 10 KU/L, SAH hidrolase 3,0 KU/L, Adenosina deaminase 5,0 KU/L, Hcy
metiltransferase 5,0 KU/L.

Estes reagentes podem ser utilizados na maior parte dos analisadores automáticos. Em muitos deles, as
instruções específicas aplicáveis estão disponíveis a pedido.
R1: utilizar o reagente A, R2: utilizar o reagente B.
BA200
BA400

ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

GERAL

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 sob o limite indicado em “Parâmetros de ensaio”.

MATERIAIS ADICIONAIS NECESSÁRIOS (NÃO FORNECIDOS)
S. Padrãos de homocisteína 5 x 1 mL (cód. 11750). Homocisteína humana. A concentração de homocisteína
está indicada no rótulo do frasco. O valor de concentração é rastreável ao material de referência SRM 1955
(National Institute of Standards and Technology, USA).
Os componentes de origem humana foram testados e demonstraram ser negativos para a presença de
anticorpos anti-VIH e anti-VHC, bem como para o antígeno HBs. No entanto, devem ser manipulados com
precaução como potencialmente infecciosos.
Conservar a 2-8ºC. Estável até ao prazo de validade indicado no rótulo, sempre que seja conservado bem
fechado e se evite a contaminação durante a utilização.

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
Os reagentes estão prontos para utilização.

AMOSTRAS
Soro ou plasma recolhidos mediante procedimentos standard.
A homocisteína no soro ou no plasma é estável durante 4 dias à temperatura ambiente, várias semanas a 2-8ºC
e vários meses -18ºC 6 Podem-se utilizar como anticoagulantes a heparina ou o EDTA.

CALIBRAÇÃO
Recomenda-se a utilização dos 5 níveis do padrões de homocisteína (S) (cód. 11750).
Todos os dias deve ser realizado um branco de reagente e uma calibragem pelo menos a cada 7 dias, depois de
uma mudança de lote de reagente ou quando os procedimentos de controlo de qualidade o exigirem.

CONTROLO DE QUALIDADE
Recomenda-se a utilização do Controlo de Homocisteína níveis I (cód. 18058) e II (cód. 18059) para a verificação
da funcionalidade do procedimento de medição. As concentrações de Homocisteína estão indicadas no rótulo do
frasco. O valor de concentração é rastreável ao material de referência SRM 1955 (National Institute of Standards
and Technology, USA). O rastreio só se garante utilizando os reagentes e procedimentos de medição
recomendados pela BioSystems.
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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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HCy
soro / plasma
tempo fixo bi-reagente
µmol/L
2
decrescente

HCy
soro / plasma
tempo fixo mono-reagente
µmol/L
2
decrescente

monocromática
340
13
240
65
26
34
-

monocromática
340
13
240
65
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70
-

água destilada

água destilada

calibrador experimental
5
poligonal crescente

calibrador experimental
5
poligonal crescente

0,900
-

0,900
-

07/2017

