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COD 21760 1 x 20 mL + 1 x 10 mL

 

Só para uso in vitro nos laboratórios clínicos

LIPASE
DGGR

UTILIZAÇÃO PREVISTA

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Reagentes para a medição da concentração de lipase em soro ou plasma humano. Os valores obtidos
são úteis como ajuda na avaliação de transtornos pancreáticos.
Este reagente deve ser utilizado nos analisadores BA da BioSystems.

As prestações metrológicas descritas abaixo foram obtidas utilizando um analisador BA400 e seguindo
as orientações do Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).

BENEFÍCIO CLÍNICO

− Limite de linearidade: 250 U/L = 4,17 kat/L. Quando se obtiverem valores superiores, diluir a
amostra 1/2 com água destilada e repetir a medição. Intervalo de medida: (8,52 U/L = 0,14 ka/L) (250 U/L = 4,17 kat/L).
− Precisão:

As lipases hidrolisam os ésteres de glicerol com ácidos gordos de cadeias longas. Embora existam
glândulas e mucosas que secretam esta enzima, apenas a lipase pancreática tem interesse diagnóstico.
Assim, a medição da concentração de lipase tem utilidade para investigar transtornos pancreáticos.

− Limite de deteção: 4,89 U/L = 0,08 kat/L. Limite de quantificação: 8,52 U/L = 0,14 ka/L.

A concentração da lipase sérica aumenta como consequência de uma pancreatite aguda. No geral, tanto
a amilase como a lipase seguem o mesmo curso embora a elevação de lipase persista durante mais
tempo. As elevações da concentração de lipase também se podem dever a uma obstrução do ducto
pancreático por um cálculo ou por um carcinoma, em doenças renais agudas ou crónicas e como
consequência do tratamento com opiáceos1,2,3.
O diagnóstico clínico não deve ser realizado tendo em conta o resultado de um único ensaio, mas deve
integrar os dados clínicos e de laboratório.

FUNDAMENTO DO MÉTODO
A lipase catalisa a hidrólise do substrato cromático 1,2-O-dilauril-rac-glicerol-3-ácido glutárico-(6metilresorufina)-éster, obtendo-se 1,2-O-dilauril-rac-glicerol e o ácido glutárico-(6-metilresorufina)-éster, um produto intermédio instável. Em solução alcalina, este decompõe-se
espontaneamente em ácido glutárico e metilresorufina. A concentração catalítica é determinada
a partir da velocidade de formação do corante vermelho medida a 560 m1,4.
lipasa
1,2-O-Dilauril-rac-glicerol-3-ac. glutárico-(6-metilresorufina)-éster
1,2-O-dilauril-rac-glicerol + ácido glutárico-(6-metilresorufina)-éster
ácido glutárico-(6-metilresorufina)-éster

H2O

ácido glutárico + metilresorufina

CONTEÚDO E COMPOSIÇÃO
A. Reagente: 1 x 20 mL. Tampão bicina 50 mmol/L, colipase ≥ 1 mg/L, desoxicolato 1,6 mmol/L,
cloreto de cálcio 10 mmol/L, pH 8,0.
B. Reagente: 1 x 10 mL. Tampão tartarato 10 mmol/L, 1,2-O-dilauril-rac-glicerol-3-ácido glutárico-(6metilresorufina)-éster ≥ 0,3 mmol/L, taurodesoxicolato 8,0 mmol/L, pH 4,0.
ATENÇÃO: H226: Líquido e vapores muito inflamáveis. H317: Pode provocar uma reação alérgica na
pele. P210: Manter afastado de fontes de calor, faíscas, chama aberta ou superfícies quentes. P261:
Evitar respirar os vapores. P280: Usar luvas, vestuário, óculos, máscara de proteção. P403+P233:
Armazenar num local bem ventilado. Manter o recipiente fechado hermeticamente.

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE
Conservar a 2-8ºC.
Os componentes são estáveis até à data de validade indicada na etiqueta do kit, sempre que sejam
conservados bem fechados e se evite a contaminação durante a sua utilização.
Estabilidade a bordo: Os reagentes abertos e conservados no compartimento refrigerado do analisador
são estáveis 30 dias.
Sinais de degradação: Absorvância do branco superior ao limite indicado em “Parâmetros do ensaio”.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES
Realize as precauções habituais necessárias para manipular todos os reagentes de laboratório.
As fichas de segurança estão disponíveis para o utilizador mediante solicitação. A eliminação de
todos os resíduos deve ser feita de acordo com as diretrizes locais. Qualquer incidente grave
que possa ocorrer em relação ao dispositivo deve ser comunicado à BioSystems S.A.

REAGENTES AUXILIARES
Calibrador de Bioquímica (BioSystems cód. 18011) ou Calibrador de Bioquímica Humano
(BioSystems cód. 18044).

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
Os reagentes são fornecidos prontos a usar.

AMOSTRAS
Soro ou plasma recolhido através de procedimentos padrão. Utilizar heparina como anticoagulante.
A concentração de lipase na amostra é estável 7 dias a 20-25ºC, 21 dias a 4-8ºC e 12 meses a -20ºC5.

CALIBRAGEM
Deve ser realizado um branco de reagente todos os dias e calibrado pelo menos a cada 30 dias,
depois de uma mudança de lote de reagente ou quando os procedimentos de controlo de
qualidade o exijam.

CONTROLE DE QUALIDADE
Recomenda-se o uso dos Soros Controle de Bioquímica níveis I (Cod. 18005, 18009 e 18042) e II (Cod.
18007, 18010 e 18043) para verificar a funcionalidade do procedimento de medida.
Cada laboratório deve estabelecer o seu próprio programa de Controle de Qualidade interno, assim
como procedimentos de correcção como em casos em que os controles não cumpram com as
tolerâncias aceitáveis.

VALORES DE REFERÊNCIA2

Concentração média

Repetibilidade (CV)

Imprecisão total (CV)

52,1 U/L = 0,86 kat/L
67,2 U/L = 1,11 kat/L

1,4 %
2,2 %

4,1 %
5,3 %

122 U/L = 2,03 kat/L

1,6 %

5,0 %

− Veracidade: os resultados obtidos com este reagente não mostram diferenças sistemáticas
significativas ao ser comparados com reagentes de referência. Os valores de lipase para soro e
plasma heparina foram obtidos num analisador BA400 (y) e comparados com aqueles descritos para
um analisador Roche Cobas 8000 (x). Soro: Tamanho da amostra (n)=88; Regressão linear
y=5,99+0,993x; r=0,971. As amostras estavam a uma concentração entre 15 e 240 U/L. Plasma:
Tamanho da amostra (n)=57; Regressão linear y=5,59+0,964x; r=0,996. As amostras estavam a uma
concentração entre 12 e 285 U/L.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
− Interferências: a hemólise (hemoglobina até 500 mg/dL), a bilirrubina (até 30 mg/dL) e a
lipemia (triglicéridos até 300 mg/dL) não interferem. Outros medicamentos e substâncias
podem interferir6.
− O reagente de triglicéridos contém uma concentração de lipase muito elevada que interfere
nas medições da lipase pela contaminação da cuvete de reação que não se elimina com a
lavagem habitual. É recomendado realizar medições de lipase em série sem ensaios de
triglicéridos para evitar a contaminação dos poços da cuvete de reação.
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PARÂMETROS DO ENSAIO
R1: Utilizar o Reagente A, R2: Utilizar o Reagente B.
BA200

BA400

LIP DGGR
LIP DGGR
soro / plasma
cinética bi.
U/L
2
crescente

LIP DGGR
LIP DGGR
soro / plasma
cinética bi.
U/L
2
crescente

monocromática
560
3
170
100
28
34
2

monocromática
560
3
170
100
56
67
2

água destilada
calibrador experimental
1
-

água destilada
calibrador experimental
1
-

0,800
250
-

0,800
250
-

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
Fator reduzido
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

Soro ou plasma: 13-60 U/L = 0,22-1,00 kat/L.
Estes valores são fornecidos apenas para fins informativos. É recomendável que cada
laboratório estabeleça os seus próprios intervalos de referência.
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