OXALATE
COD 23539 1 x 20 mL + 1 x 5 mL

 

Seulement pour usage in vitro dans le laboratoire clinique

UTILIZAÇÃO PREVISTA
Reagente para a medição da concentração de oxalato na urina humana. Os valores obtidos são
úteis como ajuda no diagnóstico da hiperoxalúria.
Este reagente deve ser utilizado nos analisadores BA da BioSystems ou noutro analisador de
características similares.
SIGNIFICADO CLÍNICO
O oxalato é um produto final do metabolismo, produzido principalmente pela degradação do glioxalato
e da glicina. É eliminado integralmente por via renal e aproximadamente 15 % do oxalato presente na
urina provém da alimentação. A hiperoxalúria promove eficazmente a formação de cálculos de oxalato
de cálcio. Um aumento da excreção de oxalato na urina pode ser devido a uma ingestão excessiva de
alimentos ricos em oxalato, uma absorção inadequada gerada por diferentes distúrbios
gastrointestinais (hiperoxalúria entérica) ou a erros inatos do metabolismo (hiperoxalúria primária) 3.
Os valores baixos de oxalato em urina estão associados a hiperglicinemia e hiperglicinúria.
O diagnóstico clínico não deve ser realizado considerando unicamente o resultado de um ensaio,
devendo também integrar os dados clínicos e laboratoriais.

FUNDAMENTO DO MÉTODO
O Oxalato na amostra gera, através das reações acopladas descritas mais abaixo, um complexo colorimétrico
que pode ser medido por espetrofotometria1,2.
Oxalato + O2

Oxalato oxidase

H2O2 + MBTH + DMAB

CO2 + H2O2

Peroxidase.

Indamina + H2O

CONTEÚDO E COMPOSIÇÃO
A. Reagente. 1 x 20 mL. Ácido cítrico 100 mmol/L, ácido 3-dimetilamino benzoico (DMAB) 0,25
mmol/L, 3-metil-2-benzotiazolinona hidrazona (MBTH) 0,1 mmol/L, pH 2,6.
B1. Reagente. 1 x 5 mL. Ácido cítrico 100 mmol/L, conservantes, pH 5,6.
ATENÇÃO: H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. P302+P352: EM CASO DE
CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes. P333+P313: Em caso de
irritação ou erupção cutânea: consultar um médico.
B2. Reagente. 1 para 5 mL. para 5 mL. Oxalato oxidase > 300 U/L, peroxidase > 10 KU/L, uma vez
reconstituído.
S. Padrão oxalato. 1 x 5 mL. Ácido oxálico 45 mg/L (0,5 mmol/L). Padrão primário aquoso.
ATENÇÃO: H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. P302+P352: EM CASO DE
CONTACTO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes. P333+P313: Em caso de
irritação ou erupção cutânea: consultar um médico.



 OXALATO

OXALATO OXIDASE/PEROXIDASE
CONTROLO DE QUALIDADE

Recomenda-se a utilização da Urina Controlo de Oxalato (cód. 18062 e cód. 18080) para verificar a
funcionalidade do procedimento de medida. O rótulo do frasco indica a concentração de Oxalato. O
valor de Oxalato pode ser rastreado até ao Padrão de Oxalato. A rastreabilidade só pode ser
assegurada se forem utilizados os reagentes e os procedimentos de medida recomendados pela
BioSystems.
Reconstituir o material com o volume de água destilada indicado no rótulo. Estável durante sete dias de
2 ºC a 8 ºC. Estável durante 30 dias a −20 ºC (congelar apenas uma vez).
Utilizar o Controlo no procedimento analítico de forma idêntica às amostras dos pacientes.
Os intervalos de valores aceitáveis sugeridos foram elaborados com base na experiência em
variabilidade interlaboratorial e são disponibilizados unicamente a título indicativo. Cada laboratório
deve estabelecer os seus próprios parâmetros de precisão.

VALORES DE REFERÊNCIA
Urina3: 17,5 mg/24h a 35,1 mg/24h = 0,20 mmol/24h a 0,40 mmol/24h.
Estes valores são meramente indicativos. Cada laboratório deve estabelecer 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: 0,630 mg/L = 0,007 mmol/L.
 Limite de linearidade: 180 mg/L = 2,00 mmol/L.
 Precisão:
Concentração média

Repetibilidade (CV)

No laboratório (CV)

80,5 mg/L = 0,895 mmol/L
43,8 mg/L = 0,486 mmol/L

0,3 %
0,4 %

2,0 %
2,0 %

 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.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
 Interferências: a bilirrubina (até 30 mg/dL), a hemólise (hemoglobina até 450 mg/dL), o ácido
ascórbico (até 16 mmol/L) não interferem. Outros medicamentos e substâncias podem interferir4.

NOTAS

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”.

1. A quantidade de oxalato excretado num período de 24 horas é calculado multiplicando o valor de
concentração obtido pelo volume total de urina evacuado.
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MATERIAIS ADICIONAIS NECESSÁRIOS (NÃO FORNECIDOS)

PARÂMETROS DE ENSAIO:

Oxalate Pretreatment Reagents (BioSystems cod. 11839):
1. Reagente. 5 x 25 mL. Tampão fosfato 100 mmol/L, EDTA 5 mmol/L, conservante, pH 7,0.
ATENÇÃO: H317: Pode provocar uma reação alérgica na pele. P302+P352: EM CASO DE
CONTACTO COM A PELE: Lavar com água e sabão abundantes. P333+P313: Em caso de
irritação ou erupção cutânea: Consultar um médico.
2. Tubos de purificação. 5 x 20 tubos. Carvão ativado.

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

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
Reagente A e o padrão estão prontos para utilização.
Reagente B: Preparar um reagente de trabalho reconstituindo o Reagente B2 com o conteúdo do
frasco de Reagente B1. Agitar ligeiramente. Estável durante 60 dias de 2 ºC a 8 ºC.

AMOSTRAS
Urina: Colher a urina de 24 horas usando HCI como conservante. É recomendável diminuir o consumo
de alimentos ricos em vitamina C 48 horas antes da colheita da amostra.
O oxalato na urina acidificada é estável durante sete dias de 2 ºC a 8 ºC.

PROCEDIMENTO (Nota 1)
Tratamento prévio da amostra
O padrão não requer tratamento prévio.
1. Pipetar num tubo de ensaio:
Urina
Reagente 1

1 mL
1 mL

2. Agitar ligeiramente. Verificar o pH. Deve estar entre 5 e 7; caso contrário, regular com ácido clorídrico 1
mol/L ou hidróxido de sódio 1 mol/L.
3. Deitar a amostra diluída no tubo de purificação. Agitar intermitentemente com a ajuda de um vórtice durante
5 min.
4. Centrifugar os tubos durante 10 min a 3000 rpm.
5. Determinar a concentração de oxalato do sobrenadante; é estável durante sete dias de 2 ºC a 8 ºC.
Testar de acordo com os Parâmetros do Ensaio.

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.
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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

OXALATE
OXAL
URI
diferencial bir
mmol/L
3
crescente

OXALATE
OXAL
URI
diferencial bir
mmol/L
3
crescente

monocromática
600
13
240
60
17
34
2*

monocromática
600
13
240
60
35
67
2*

água destilada
calibrador experimental
1
-

água destilada
calibrador experimental
1
-

0,150
2,00
-

0,150
2,00
-

*Pré-diluição por usuário.
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