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TOTAL BILIRUBIN
OSR6112 4 x 15 mL R1 TBILC, 4 x 15 mL R1 TBILB
OSR6212 4 x 40 mL R1 TBILC, 4 x 40 mL R1 TBILB

OSR6612 4 x 173 mL R1 TBILC, 4 x 173 mL R1 TBILB

Apenas para utilização em diagnóstico in vitro.

REVISÃO ANUAL

Revisto por Data Revisto por Data

PRINCÍPIO
UTILIZAÇÃO PREVISTA

Ensaio de cor fotométrico para a determinação quantitativa de bilirrubina total no soro e plasma humanos em
analisadores Beckman Coulter.

OSR6612 para utilização apenas nos sistemas AU5800, AU2700 e AU5400.

RESUMO E EXPLICAÇÃO DO PRODUTO

Referência1,2

80 – 85% da bilirrubina produzida diariamente tem origem na hemoglobina libertada pela decomposição de eritrócitos
senescentes e os restantes 15 – 20% resultam da ruptura de proteínas que contêm hemoglobina tais como mioglobina,
citocromos, catalases e da medula óssea em resultado de eritropoiese ineficaz. Diversas doenças afectam uma ou mais
etapas envolvidas na produção, absorção, armazenamento, metabolismo e excreção de bilirrubina. Dependendo da
desordem, a bilirrubina não conjugada ou conjugada, ou ambas, contribuem em grande parte para a hiperbilirubinemia
resultante. A hiperbilirubinemia pode ser classificada da seguinte forma:

Icterícia pré-hepática: As doenças de origem pré-hepática com hiperbilirubinemia não conjugada predominante
incluem anemias hemolíticas corpusculares, como por exemplo talassemia e anemia falciforme; anemia hemolítica
extracorpuscular, como por exemplo, reacção a transfusão de sangue devido a incompatibilidade de ABO e Rh;
icterícia neonatal e doença hemólica do recém-nascido.

Icterícia hepática: As doenças de origem hepática com hiperbilirubinemia conjugada predominante incluem hepatite
aguda e viral crónica, cirrose do fígado e carcinoma hepatocelular.

Icterícia pós-hepática: As doenças de origem pós-hepática com hiperbilirubinemia conjugada predominante incluem
colestase extra-hepática e rejeição do transplante do fígado.

As hiperbilirubinemias congénitas crónicas incluem as hiperbilirubinemias não conjugadas de síndrome de Crigler-Najjar
e síndrome de Gilbert, bem como as hiperbilirubinemias conjugadas de síndrome de Dubin-Johnson e síndrome de
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Rotor. A diferenciação entre hiperbilirubinemias congénitas crónicas e os tipos adquiridos de bilirrubinemia é conseguida
através da medição de fracções de bilirrubina e a detecção de actividades de enzimas do fígado normais.

METODOLOGIA

Referência3

Um sal de diazónio estabilizado, tetrafluoroborato de 3,5-diclorofenildiazonio (DPD), reage com a bilirrubina conjugada
e com a bilirrubina não conjugada na presença de um catalizador para formar a azobilirrubina. A absorvância a 540 nm
é proporcional à concentração de bilirrubina total. É efectuado um branco da amostra separadamente para reduzir a
própria interferência do soro.

ESQUEMA DA REACÇÃO QUÍMICA

Cafeína

Bilirrubina + DPD Azobilirrubina

Surfactante

ESPÉCIME
TIPO DE AMOSTRA

Soro e plasma heparinizado ou em EDTA. Proteger as amostras da luz

Estável no soro e no plasma durante 7 dias quando armazenado a 2…8 °C e durante 1 dia quando armazenado a
15…25 °C.4

As amostras hemolisadas devem ser evitadas.

REAGENTES
AVISOS E PRECAUÇÕES

Tome as precauções normais necessárias para manusear todos os reagentes de laboratório.

Elimine todo o material desperdiçado de acordo com as directrizes locais.

INGREDIENTES REATIVOS

Concentração final dos componentes reactivos:

Cafeína 2,1 mmol/L

3,5 Diclorofenil-diazónio-tetrafluorborato 0,31 mmol/L

Surfactante
As concentrações dos componentes reativos dos reagentes apresentadas na etiqueta do kit são as concentrações
reais nos frascos R1/R2 individuais. A composição dos reagentes que é apresentada nas Instruções de utilização é a
concentração final destes componentes na cuvete de reação após adição de R1, Amostra e R2.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO GHS
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Total Bilirubin Blank R1 PERIGO

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

P280 Use luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção
ocular/proteção facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:
enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe
for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS ou um médico.

Ácido acético 0,1 - 1%

Dodecil sulfato de lítio 2 - 5%

Total Bilirubin Color R1 PERIGO

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

P280 Use luvas de proteção, vestuário de proteção e proteção
ocular/proteção facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:
enxaguar cuidadosamente com água durante vários
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe
for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS ou um médico.

Ácido acético 0,1 - 1%

Dodecil sulfato de lítio 2 - 5%

A Ficha de dados de segurança está disponível em techdocs.beckmancoulter.com

PREPARAÇÃO DO REAGENTE

Os reagentes estão prontos a ser utilizados e podem ser colocados directamente no interior do analisador.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Os reagentes são estáveis, enquanto não forem abertos, até à data de validade mencionada quando armazenados a
2…8 °C. Depois de abertos, os reagentes armazenados dentro do analisador permanecem estáveis durante 90 dias.
Proteja o TBILC da luz.
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CALIBRAÇÃO
CALIBRADOR NECESSÁRIO

System Calibrator Cat. No. 66300.

O valor de bilirrubina total do calibrador é aferido em conformidade com o Padrão de Referência (SRM) 916a do National
Institute of Standards and Technology (NIST).

Volte a calibrar o ensaio quando ocorrer o seguinte:

Mudança de lote de reagente ou alteração significativa nos valores de controlo;

Execução de manutenção preventiva de grande escala no analisador ou substituição de uma peça importante.

CONTROLO DE QUALIDADE
Podem ser utilizados Controls Cat. Nº ODC0003 e ODC0004 ou outros materiais de controlo com valores determinados
por este sistema Beckman Coulter.

Cada laboratório deve estabelecer a sua própria frequência de controlo mas as boas práticas laboratoriais sugerem
que os controlos sejam testados cada vez que são analisadas amostras de pacientes e cada vez que é realizada a
calibração/ branco do reagente.

Os resultados obtidos por qualquer laboratório individual podem variar relativamente ao valor médio determinado. Por
conseguinte, recomenda-se que cada laboratório estabeleça valores de controlo de referência específicos para o analito
e intervalos com base em vários ciclos de acordo com os respectivos requisitos. Os referidos valores de referência
devem enquadrar-se nas correspondentes gamas aceitáveis indicadas na documentação relevante do produto.

Se forem detectadas quaisquer tendências ou mudanças repentinas nos valores, reveja todos os parâmetros de
operação.

Cada laboratório deve estabelecer normas para acção correctiva a executar caso os valores dos controlos não estejam
dentro dos limites especificados.

PROCEDIMENTO(S) DE TESTE
Consulte o Guia do utilizador/as Instruções de utilização adequados do analisador AU da BeckmanCoulter relativamente
às instruções de ensaio específicas do analisador para o tipo de amostra, conforme descrito na declaração de utilização
pretendida. A aplicação pediátrica é adequada para a utilização com pequenos volumes de amostras de soro/plasma.

CÁLCULOS
Os analisadores Beckman Coulter calculam automaticamente a concentração de bilirrubina total de cada amostra.

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS
INTERVALOS DE REFERÊNCIA

Reference5

Soro (Adultos) 5 – 21 µmol/L (0,3 – 1,2 mg/dL)

Soro (Crianças)

0 − 1 dia 24 – 149 µmol/L (1,4 – 8,7 mg/dL)
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1 − 2 dias 58 – 197 µmol/L (3,4 – 11,5 mg/dL)

3 − 5 dias 26 – 205 µmol/L (1,5 – 12,0 mg/dL)
Os valores esperados podem variar com a idade, o sexo, o tipo de amostra, a dieta e a localização geográfica. Cada
laboratório deve verificar a possibilidade de transferência dos valores esperados para a sua própria população e, se
necessário, determinar o seu próprio intervalo de referência de acordo com as boas práticas laboratoriais. Para efeitos
de diagnóstico, os resultados devem ser sempre avaliados em conjunto com o historial médico do doente, os exames
clínicos e outros achados.

NOTAS SOBRE PROCEDIMENTOS
INTERFERÊNCIAS

Os resultados de estudos efectuados para avaliar a susceptibilidade do método a interferências foram os seguintes:

Hemólise: Interferência inferior a 10% até 0,45 g/L de hemoglobina

Lipémia: Interferência inferior a 10% até 1000 mg/dL Intralipid
Em casos muito raros, a gamopatia, especialmente da IgM monoclonal (macroglobulinemia de Waldenström), pode
provocar resultados pouco fiáveis.

N-acetil-p-benzoquinona imina (metabolito de Paracetamol) gerará resultados baixos incorretos em amostras de
pacientes que tenham tomado uma sobredosagem de Paracetamol.

Eltrombopag e seus metabolitos poderão interferir com este ensaio, causando resultados de paciente elevados
incorretos.

Consulte Young6 para mais informações sobre substâncias que interferem.

CARACTERÍSTICAS DO DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS DO DESEMPENHO

Os dados incluídos nesta secção são representativos do desempenho dos sistemas Beckman Coulter. Os dados obtidos
no seu laboratório podem ser diferentes destes valores.

LINEARIDADE

O ensaio é linear no intervalo de concentração entre 0 – 513 µmol/L (0 – 30 mg/dL).

SENSIBILIDADE

O nível mínimo detetável em soro num analisador DxC 700 AU foi estimado em 0,20 µmol/L.

O nível mais baixo detectável representa o nível mais baixo mensurável de bilirrubina total que pode ser distinguido do
zero. É calculado como a média absoluta mais três desvios padrão de 20 ensaios de uma amostra sem analito.

COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS

Foram utilizadas amostras de soro de doentes para comparar este ensaio Total Bilirubin OSR6112 no AU600 com
outros ensaios de bilirrubina total disponíveis comercialmente. Os resultados da análise de regressão linear foram os
seguintes:

y = 0,942x + 0,392 r = 0,998 n = 111 Amplitude de amostras = 0,86 –
447,34 µmol/L
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PRECISÃO

Os dados seguintes foram obtidos através de um analisador DxC 700 AU utilizando três «pools» de soro analisados
durante 20 dias.

n = 80 Intra ensaio Total
µmol/L Média DP CV% DP CV%
7,16 0,07 1,03 0,19 2,59

17,82 0,10 0,56 0,29 1,60

196,11 0,94 0,48 0,98 0,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O DxC 700 AU requer que cada aplicação de reagente tenha um formato padrão de um nome abreviado do teste
fechado. Este nome do teste fechado é necessário para permitir o carregamento automatizado das informações do
calibrador para cada aplicação como parte do sistema fechado AU DxC 700. Consulte a tabela abaixo relativamente
ao nome do teste fechado atribuído a cada aplicação para este ensaio.

Nome do Ensaio Descrição
TBC1N Bilirrubina total com cor (soro)

TBB1N Bilirrubina total em branco (soro)

TBC1NP Bilirrubina total com cor (soro pediátrico)

TBB1NP Bilirrubina total em branco (soro pediátrico)

Notas de rodapé da folha de programação

‡ Os parâmetros acima devem ser introduzidos duas vezes utilizando os nomes de ensaio TBILC (cor) e TBILB (branco).
Defina o ensaio como SAMPLE BLANK no menu INTER RELATED TEST

# Definido pelo utilizador
† System Calibrator Cat. Nº.: 66300
* Valores ajustados para trabalho com unidades do SI (µmol/L). Para funcionar em mg/dL dividir por 17,1

§ Programar a gama de factor para o branco do reagente entre -99999 e 99999.

ж Programe o teste como SAMPLE BLANK no menu COMMON TEST PARAMETERS TEST NAME SAMPLE BLANK.

HISTÓRIA DA REVISÃO

Secção de Ingerências revista.

Histórico de revisão da versão anterior

Secção de Ingerências revista.
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