FRUCTOSE
COD 23794 1 x 60 mL + 1 x 15 mL

FRUTOSE

Unicamente para utilização in vitro no laboratório clínico

UTILIZAÇÃO PREVISTA
Reagente para a medição da concentração de frutose no plasma seminal humano. Os valores
obtidos são úteis para a avaliação da função das vesículas seminais.
Este reagente deve ser utilizado nos analisadores BA da BioSystems ou noutro analisador de
características similares.
SIGNIFICADO CLÍNICO
A frutose é o açúcar principal das vesículas seminais. É sintetizada nas células epiteliais a partir
de glucose sanguínea e a sua produção é regulada pela testosterona. Os seus níveis de
concentração dependem do estado das vesículas seminais e do nível normal da hormona. A
frutose proporciona os hidratos de carbono utilizados como fonte de energia dos
espermatozóides, reflectindo no plasma seminal o estado da função secretora da glândula.
Valores baixos de concentração são indicativos de uma ejaculação retrógrada, uma possível
obstrução dos canais deferentes e das vesículas seminais4,5.

HEXOQUINASE/FOSFOGLUCOSE ISOMERASE

VALORES DE REFERÊNCIA
Plasma seminal: >150 mg/dL = 8,33 mmol/L4
>2,34 mg/ejaculado = 13 mol/ejaculado5
Estes valores são fornecidos unicamente a título indicativo; 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: 1,16 mg/dL = 0,065 mmol/L.
 Limite de linearidade: 1000 mg/dL = 55,0 mmol/L.
 Precisão:

FUNDAMENTO DO MÉTODO
A frutose presente na amostra gera, de acordo com as reacções acopladas descritas
seguidamente, NADPH quantificado espectrofotometricamente1,2.
HK

D-Frutose + ATP
Frutose-6-fosfato
Glucose-6-fosfato + NADP+

Frutose-6-fosfato
PGI

G6P-DH

Glucose-6-fosfato
Gluconato-6-fosfato + NADPH + H+

CONTEÚDO E COMPOSIÇÃO
A. Reagente. 1 x 60 mL. PIPES 70 mmol/L, NADP+ 1,2 mmol/L, hexoquinase > 15 U/mL,
fosfoglucose isomerase > 10 U/mL, conservantes, pH 7.
B. Reagente. 1 x 15 mL. ATP > 15 mmol/L, glucose-6-fosfato desidrogenase > 10 U/mL,
conservantes, pH 9.
S. Padrão frutose. 1 x 3 mL. D-frutose 75 mg/dL (4,16 mmol/L). Padrão primário aquoso.
PERIGO: H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. P280: Usar luvas
de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P303+P361+P353:
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda
a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
Para mais advertências e precauções, ver a ficha de dados de segurança do produto (SDS).
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 90 dias.
Sinais de degradação: Absorvância do espaço sobre o limite indicado em “Parâmetros de
ensaio”.
PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
Os reagentes estão prontos para utilização.
AMOSTRAS
Incubar o esperma recém-obtido a 37ºC durante 30 minutos, tempo necessário para a sua
liquefacção. Centrifugar, para separar os espermatozóides e recolher o sobrenadante, plasma
seminal3. A frutose é estável no plasma seminal durante 6 meses a –20ºC.
PROCEDIMENTO
Preparação da amostra
O padrão não requer tratamento prévio.
1. Pipetar num tubo de ensaio:
Plasma seminal
Água desionizada

200 µL
800 µL

2. Agitar ligeiramente.
A amostra é estável durante 8 horas a 15-25ºC, 24 horas a 2-8ºC.
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
90 dias, 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 de Controlo Bioquímico da Fertilidade (Cod. 18053) para verificar a
funcionalidade do procedimento de medida.
Cada laboratório deve estabelecer o seu próprio programa de Controlo de Qualidade interno,
além dos procedimentos de correcção no caso de os controlos não cumprirem as tolerâncias
aceitáveis.
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Concentração média

Repetibilidade (CV)

No laboratório (CV)

143 mg/dL = 7,99 mmol/L
360 mg/dL = 20,2 mmol/L

0,6 %
0,4 %

2,8 %
2,8 %

 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.
BIBLIOGRAFIA
1. Shimidt, FH. Die enzymatische bestimmung von glucose und fructose nebebeinander. Klin
Wschr 1961;39:1244-1247.
2. Bergmeyer HU. Methods of enzymatic Analysis, ed Bergmeyer HU, Academic Press, NY,
1974; 3:1196-1201.
3. Poirot C, Cherruau. Infertilidad masculina. Aspectos clínicos e investigaciones biológicas.
Acta Bioquim Clin Latinoam 2005;39:225-241.
4. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood
ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.
5. WHO laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus
interaction. Cambridge university press, 4th ed, 1999.
PARÂMETROS DE ENSAIO:
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.
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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
*Pré-diluição por usuário
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