HAPTOGLOBIN
COD 23218

HAPTOGLOBINA
TURBIDIMETRIA
UTILIZAÇÃO PREVISTA
Reagente para a medição da concentração de haptoglobina em soro ou plasma humano para a
avaliação das suas variações na população geral.
Este reagente destina-se à utilização nos analisadores BioSystems BA. Apenas para utilização
profissional in vitro no laboratório clínico.
BENEFÍCIO CLÍNICO
São encontradas concentrações de haptoglobina reduzidas na hemólise intravascular, nas
deficiências genéticas, nas doenças hepáticas, na presença de estrogénios e nos recémnascidos1,2.
A haptoglobina também é uma proteína de fase aguda que se encontra aumentada na
circulação depois de uma resposta imunitária ou inflamatória, tal como uma obstrução das vias
biliares, um enfarte agudo do miocárdio ou uma colite ulcerativa 1,3.
Com base em guias e livros de texto clínicos e quando utilizada em conjunto com outras
tecnologias e opções de diagnóstico, esta informação médica é útil para a avaliação do
desequilíbrio da haptoglobina. O diagnóstico clínico não deve ser realizado a partir dos achados
de um único resultado de ensaio, mas deve integrar dados tanto clínicos como de laboratório.
FUNDAMENTO DO MÉTODO
A haptoglobina presente na amostra precipita na presença de anticorpos anti-haptoglobina
humana. A dispersão de luz gerada pelos complexos de antigénio-anticorpo é proporcional à
concentração de haptoglobina e pode ser quantificada por turbidimetria 4.

CONTROLO DE QUALIDADE
Recomenda-se o uso do Soro Controlo de Proteínas com níveis I (cód. 31211) e II (cód. 31212)
para verificar a exatidão do procedimento de medição. Use o soro de controle reconstituído de
forma idêntica aos soros do paciente.
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.
VALORES DE REFERÊNCIA
Soro e plasma1:
Crianças

7-179 mg/dL = 0,10-1,80 g/L

Adultos

30-200 mg/dL = 0,30-2,00 g/L

Estes valores são dados unicamente a título orientador; é recomendável que cada laboratório
estabeleça os seus próprios valores de referência.
DESEMPENHO ANALÍTICO E CLÍNICO
As características metrológicas descritas abaixo foram obtidas seguindo as diretrizes do Clinical
& Laboratory Standards Institute (CLSI).
Limites e intervalos

BA200

BA400

Soro / plasma

Soro / plasma

COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO
A. Reagente: 1 x 40 mL. Tampão imidazol 0,04 mol/L, azida de sódio 0,95 g/L, pH 7,5.
B. Reagente: 1 x 10 mL. Anticorpos de cabra anti-haptoglobina humana, azida de sódio
0,95 g/L.

Limite de deteção (mg/dL)

1,62

1,22

Limite de deteção (g/L)

0,016

0,012

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE
Armazenar a 2-8ºC.
Os componentes são estáveis uma vez abertos até à data de validade marcada na etiqueta se
estes forem mantidos à temperatura de armazenamento recomendada, bem fechados e se se
tiver cuidado de evitar a contaminação durante a sua utilização.
Sobre a estabilidade na tabela: os reagentes abertos e armazenados no compartimento
refrigerado do analisador são estáveis durante 3 meses.
Indicações de deterioração: a absorvância do branco por cima do limite indicado na
parametrização do analisador.

*Nas amostras com valores mais altos, é feita a diluição de forma manual ou é feita a consulta
da Parametrização do Ensaio para a Diluição Automática (resta indicar que todas estas
amostras serão diluídas com a mesma razão de diluição).
¥ Intervalo de medição: do limite de quantificação ao limite de linearidade. Valor aproximado
dependendo da concentração do calibrador mais elevado.

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.
MATERIAIS ADICIONAIS NECESSÁRIOS (NÃO FORNECIDOS)
Calibrador Haptoglobina. 1 x 5 mL (BioSystems cod. 31947). Soro humano. A concentração de
haptoglobina encontra-se na etiqueta. O valor de concentração é rastreável ao material de
referência ERM-DA470 (IRMM).
O soro humano utilizado na preparação do calibrador foi testado e verificou-se ser negativo
quanto à presença de anticorpos anti-VIH e anti-VHC, bem como de antigénio HBs. Contudo, o
calibrador deve ser manuseado com precaução visto ser potencialmente infecioso.
Armazenar a 2-8ºC. Os componentes são estáveis uma vez abertos até à data de validade
marcada na etiqueta se estes forem mantidos à temperatura de armazenamento recomendada,
bem fechados e se se tiver cuidado de evitar a contaminação durante a sua utilização.
PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
Os reagentes são fornecidos prontos para a sua utilização.
R1: utilizar o reagent A, R2: utilizar o reagent B.
Curva de calibração: Preparar diluições do Calibrador Haptoglobina empregando solução salina
9 g/L como diluente. Multiplicar a concentração do Calibrador Haptoglobina pelo fator
correspondente indicado na tabela, para obter a concentração de Haptoglobina das diluições.
DILUIÇÃO

1

2

3

4

5

Calibrador Haptoglobina (L)

30

60

120

180

210

180

120

60

240


0,125

0,25

0,5

0,75

1,0

Solução salina (L)
Fator

Intervalo de medição *¥ (mg/dL)

15,7-500

14,3-500

Intervalo de medição *¥ (g/L)

0,16-5,00

0,14-5,00

Precisão

Soro /
plasma

Média
(mg/dL) /
(g/L)
33,7 / 3,37
60,8 / 6,08
145 / 1,45

BA200
% (CV)
de
repetibilidade
1,9
2,3
1,6

% (CV)
de
intralaboratório
3,6
3,7
2,8

Comparação de métodos
Número de amostras (n)
Regressão de Passing-Bablok
Coeficiente de correlação (r)
Intervalo de comparação (mg/dL)

Média
(mg/dL) /
(g/L)
33,7 / 3,37
62,1 / 6,62
147 / 1,47
Soro

BA400
% (CV)
de
repetibilidade
2,1
1,9
1,6

% (CV)
de
intralaboratório
5,7
5,2
3,9

Plasma EDTA

90

91

y=1,43+1,00x

y=-1,64+1,03x

0,987

0,994

14 –413

18 – 426

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
 Interferências: a hemólise (hemoglobina a 25 mg/dL) interfere. A bilirrubina (até 30 mg/dL 513 μmol/L), a lipemia (triglicéridos até 1300 mg/dL - 14,7 mmol/L) e os anticorpos
reumatoides (até 320 UI/mL) não interferem. Podem interferir outros fármacos e
substâncias6.
 Fenómeno de zona: > 1200 mg/dL = 12,0 g/L.
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AMOSTRAS
Soro e plasma recolhidos através de procedimentos padrão. Utilizar EDTA como
anticoagulante.
A concentração de haptoglobina em soro e plasma é estável 3 meses a 20-25°C, 8 meses a
4-8°C e 3 meses a -20°C5.
PARÂMETROS E CÁLCULOS DO ENSAIO
Os parâmetros e cálculos do ensaio são programados nos analisadores BioSystems BA.
CALIBRAÇÃO
Deve realizar-se um branco de reagente cada dia e calibrar pelo menos cada 30 dias, depois de
uma mudança de lote de reagente ou quando o exijam os procedimentos de controlo de
qualidade. É recomendado utilizar os calibradores mencionados na secção de Materiais
Adicionais Necessários.
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