CITRATE
COD 23795 2 x 20 mL + 2 x 5 mL

CITRATO

Unicamente para utilização in vitro no laboratório clínico

UTILIZAÇÃO PREVISTA
Reagente para a medição da concentração de citrato no plasma seminal humano e urina. Os
valores obtidos são úteis como ajuda no diagnóstico da prostatite e do risco de padecer de
litíase cálcica.
Este reagente deve ser utilizado nos analisadores BA da BioSystems ou noutro analisador de
características similares.
SIGNIFICADO CLÍNICO
O citrato é produzido pela glândula prostática e encontra-se no plasma seminal. O citrato é o
anião principal na glândula prostática e desempenha um papel importante como agente
quelante de iões. A medição da sua concentração no plasma seminal é utilizada como
marcador para determinar a função secretora da glândula prostática. Os valores baixos indicam
uma alteração anormal da função secretora da glândula, possivelmente em resultado de uma
obstrução dos canais devido a inflamação de natureza aguda ou crónica 3,4.
O citrato urinário inibe a formação de cálculos através da formação de complexos solúveis com
o cálcio. A excreção diminui na população de cálculos de cálcio. A medição do citrato urinário
pode ser útil na avaliação do risco de formação de pedras 3.
FUNDAMENTO DO MÉTODO
O citrato presente na amostra consome, de acordo com as reacções acopladas descritas
seguidamente, NADH que é quantificado espectrofotometricamente1.
Citrato

CL

Oxaloacetato + NADH +

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.
VALORES DE REFERÊNCIA
Plasma seminal: > 300 mg/dL = > 15,6 mmol/L3; > 10 mg/ejaculados = > 52 μmol/ejaculados
Urina3:
Homem: 116-924 mg/24h = 0,60-4,81 mmol/24-h
Mulher: 250-1160 mg/24-h = 1,30-6,04 mmol/24-h
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: 4,50 mg/dL = 0,230 mmol/L.
 Limite de linearidade: 1250 mg/dL = 65 mmol/L (pl. seminal); 250 mg/dL = 13 mmol/L (urina).
 Precisão:

Oxaloacetato + Acetato
H+

MDH

malato +

NAD+

CONTEÚDO E COMPOSIÇÃO
A. Reagente. 2 x 20 mL. Tris 40 mmol/L, NADH 0,4 mmol/L, conservantes, pH 9,5.
B1. Reagente. 2 x 5 mL. PIPES 600 mmol/L, conservantes, pH 6,5.
ATENÇÃO: H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. P302+P352: SE
ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
B2. Reagente. 2 para 5 mL. Malato desidrogenase > 40 KU/L, citrato liase > 1 KU/L, depois de
reconstituído.
S. Padrão de citrato. 1 x 3 mL. Ácido cítrico 100 mg/dL (5,20 mmol/L). Padrão aquoso
primário.
ATENÇÃO: H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. P302+P352: SE
ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
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 21 dias.
Sinais de degradação: Absorvância do espaço sobre o limite indicado em “Parâmetros de
ensaio”.
PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
O reagente A está pronto para ser usado.
Reagente B: Preparar um reagente de trabalho reconstituindo o Reagente B2 com o conteúdo
do frasco de Reagente B1. Agitar cuidadosamente. Estável durante 1 mês a 2-8ºC.
AMOSTRAS
Plasma seminal: Deixar que o sémen se liquefaça a 37ºC durante 30 minutos. Centrifugar para
separar os espermatozóides2. O citrato é estável no plasma seminal durante 6 meses a −20ºC.
Urina: Recolher uma amostra de urina de 24 horas usando o HCI como conservante. Estável
durante 30 dias entre 2-8ºC. Centrifugar ou filtrar antes de submeter a ensaio.
PROCEDIMENTO
Preparação da amostra (plasma seminal)

As amostras padrão e de urina não requerem tratamento prévio.
1. Pipetar num tubo de ensaio:
Plasma seminal
Agua desionizada

CITRATO LIASE/MALATO DESIDROGENASE

200 L
800 L

2. Agitar bem.
A amostra diluída é estável durante 8 horas entre 15-25ºC, 24 horas entre 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
21 dias, depois de uma mudança de lote de reagente ou quando os procedimentos de controlo
de qualidade o exigirem.

Concentração média

Repetibilidade (CV)

Interlaboratorial (CV)

58,7 mg/dL = 2,93 mmol/L
145 mg/dL = 7,25 mmol/L

1,8 %
0,8 %

4,6 %
3,1 %

 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.
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PARÂMETROS DE ENSAIO
Estes reagentes também podem ser utilizados noutros analisadores automáticos. Solicite
informações ao seu distribuidor.
R1: utilizar o Reagente A, R2: utilizar o Reagente B
BA200

BA400

CITRATE
CITR
SEM / URI
diferencial bi-reagente
mg/dL
0
decrescente

CITRATE
CITR
SEM / URI
diferencial bi-reagente
mg/dL
0
decrescente

monocromática
340
4
240
60
17
34
5* / -

monocromática
340
4
240
60
35
67
5* / -

água destilada
calibrador experimental
1
-

água destilada
calibrador experimental
1
-

1,200
1250 / 250
-

1,200
1250 / 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
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

CONTROLO DE QUALIDADE
Recomenda-se o uso de Controlo Bioquímico da Fertilidade (Cod. 18053) e Urina Controlo de
Bioquímica (cód. 18054 e cód. 18066) para verificar a funcionalidade do procedimento de
medida.
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