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PRINCÍPIO
USO PREVISTO

O ensaio Access HBs Ab é um imunoensaio quimioluminescente com partículas paramagnéticas para a determinação
quantitativa dos níveis de anticorpos anti-antígeno de superfície da hepatite B no soro e no plasma humanos utilizando
os Sistemas de imunoensaio Access.

SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO

A hepatite viral é um problema de saúde global sério que afeta mais de dois bilhões de pessoas no mundo inteiro,
dentre as quais 350 milhões sofrem de infecção de hepatite crônica. A maior parte das infecções por hepatite viral são
causadas por três tipos distintos de vírus: o vírus da hepatite A (HAV), o vírus da hepatite B (HBV) e o vírus da hepatite
C (HCV). Aproximadamente um milhão de pessoas morrem todo ano no mundo inteiro por cirrose hepática e carcinoma
hepatocelular (CHC), doenças comumente associadas à hepatite crônica.1,2

A hepatite B é causada pela infecção com o vírus da hepatite B (HBV). Amaioria dos adultos se recupera completamente
da infecção por HBV. No entanto, o risco de se desenvolver uma infecção crônica varia inversamente com a idade e é
mais elevado nos lactentes infectados no parto do que em crianças maiores e adultos. Até 90% dos lactentes infectados
pelo HBV desenvolvem infecção crônica que leva à cirrose hepática ou ao CHC, em comparação com 6–10% dos
adultos que adquirem a infecção pelo HBV.3,4

A determinação dos anticorpos dirigidos contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti-HBs ou HBs Ab) é
utilizada para avaliar o estado imunológico do indivíduo em relação à infecção por HBV ou em conjunto com o diagnóstico
da infecção por hepatite B, quando usada juntamente com outros métodos laboratoriais. O teste é realizado para avaliar
a necessidade de uma vacinação (se o HBs Ab estiver ausente ou abaixo dos níveis considerados protetores), após a
conclusão da vacinação contra o HBV em grupos de alto risco (profissionais da saúde, indivíduos infectados por HIV),
ou para monitorar a recuperação de uma infecção aguda por HBV.5,6,7 A presença de anti-HBs após uma infecção
aguda indica, em geral, a recuperação e imunidade a uma reinfecção.8
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METODOLOGIA

O ensaio Access HBs Ab é um ensaio imunoenzimático de uma só etapa (“sanduíche”). É adicionada uma amostra
a um recipiente de reação com antígeno de superfície da hepatite B-conjugado de fosfatase alcalina e partículas
paramagnéticas revestidas com antígeno de superfície da hepatite B. Um complexo de antígeno HBs-fosfatase alcalina
e anticorpos específicos estão ligados ao antígeno HBs na superfície das partículas paramagnéticas.

Após a incubação em um recipiente de reação, os materiais ligados à fase sólida são retidos em um campo magnético,
enquanto os materiais não ligados são removidos por lavagem. Em seguida, o substrato quimioluminescente é
adicionado ao recipiente, e a luz gerada pela reação é medida com um luminômetro. A produção de luz é inversamente
proporcional à concentração de conjugado enzimático presente ao fim da reação. A medição quantitativa do anticorpo
anti-HBs na amostra é determinada a partir de uma curva de calibração multiponto armazenada.

AMOSTRA
COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

1. Soro e plasma (heparina de lítio, heparina de sódio) são as amostras recomendadas.

2. Siga as recomendações abaixo para manusear, processar e armazenar amostras de sangue:9

• Efetue a coleta de todas as amostras de sangue tomando as precauções habituais para a punção venosa.

• Deixe que as amostras de soro coagulem completamente antes da centrifugação (no mínimo 1 hora).

• Centrifugue as amostras.

• Mantenha os tubos sempre fechados com rolha.

• Separe fisicamente, o mais rapidamente possível, o soro ou o plasma do contato com as células.

• Armazene as amostras hermeticamente fechadas com o batoque a temperatura ambiente (20–25°C) durante
um máximo de oito horas.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de oito horas, refrigerar as amostras a 2–8°C.

3. Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de 4 dias, ou no caso das amostras serem
expedidas, congelar a –20°C ou a temperatura mais baixa.

4. Siga as diretrizes abaixo para preparar as amostras:

• Em geral, as amostras de soro necessitam de 1 hora para coagularem completamente.

• Todas as amostras armazenadas por mais de 8 horas devem ser centrifugadas a 3.000 g por 15 minutos antes
do teste.

• Para a centrifugação, siga as recomendações do fabricante dos tubos de coleta de sangue ou os procedimentos
validados pelo laboratório.

5. Certifique-se de que a matéria celular e a fibrina residual tenham sido removidas antes da análise. As amostras
turvas de soro ou plasma contendo partículas devem ser transferidas do tubo original e centrifugadas novamente
antes do ensaio. Um espécime (tubo original) que contém um dispositivo de separação (barreira de gel) nunca
deve ser centrifugada novamente.

6. Se uma amostra não for analisada em até 2 horas após a centrifugação, transfira a amostra sem células para um
tubo de armazenamento (é necessário pelo menos um volume de amostra de 110 µL, além dos volumes mortos
do recipiente da amostra e do sistema). Vede hermeticamente o tubo com o batoque imediatamente. Consulte os
manuais do sistema adequados e/ou o Sistema de Ajuda para obter uma descrição específica dos requisitos de
volume morto de cada instrumento.

7. As amostras devem ser cuidadosamente misturadas após o descongelamento. Remova por centrifugação a
3.000 g por 15 minutos as partículas ou os agregados de fibrina suspensos. Transfira a amostra para um copo de
amostra para testá-la.
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8. Manuseie as amostras dos pacientes com cuidado para evitar contaminação cruzada.

9. As amostras podem ser descongeladas no máximo 5 vezes.

10. Não foi encontrada nenhuma diferença qualitativa nos resultados depois que 33 amostras não reativas e 25
amostras reativas foram aquecidas a 56°C por 30 minutos.

11. Não deve utilizar amostras com contaminação microbiana evidente.

REAGENTES
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Kit de reagentes Access HBs Ab

Nº de cat. A24296: 100 determinações, 2 kits, 50 testes/kit

• Fornecido pronto para uso.

• Armazenar em posição vertical e refrigerar entre 2–10°C.

• Manter refrigerado entre 2°C e 10°C por, no mínimo, 2 horas antes de usar no instrumento.

• Estáveis até a data de validade indicada no rótulo quando armazenados entre 2°C e 10°C.

• Estável entre 2°C e 10°C por 56 dias depois do uso inicial.

• Uma possível degradação pode ser indicada pela ruptura da camada de elastomérica da embalagem ou por valores
de controle fora do intervalo de variação.

• Se o kit de reagentes estiver danificado (por exemplo, ruptura da camada elastomérica), descarte-o.

R1a: Partículas paramagnéticas revestidas com antígeno de superfície do vírus da hepatite B
(subtipos “ay” e “ad” de origem humana, inativados por calor) em solução salina tamponada
TRIS, com surfactante, BSA, < 0,1% de azida sódica e 0,0025% de Cosmocil*.

R1b: Solução de pré-tratamento: solução salina tamponada TRIS com surfactante, BSA, < 0,1% de
azida sódica e 0,125% de ProClin** 300.

R1c: Conjugado: antígeno de superfície do vírus da hepatite B (subtipos “ay” e “ad” de origem
humana, inativados pelo calor)-fosfatase alcalina (recombinante) em tampão de fosfato salino,
com surfactante, BSA, < 0,1% de azida sódica e 0,25% de ProClin 300.

*Cosmocil é uma marca registrada da Arch Chemicals, Inc.

**ProClin™ é uma marca comercial da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou de uma empresa afiliada da Dow.

AVISOS E PRECAUÇÕES

• Para uso em diagnóstico in vitro.

• As amostras de pacientes e os produtos hemoderivados podem ser regularmente processados com omínimo de risco
seguindo-se o procedimento descrito. Contudo, manuseie esses produtos como sendo potencialmente infecciosos
e de acordo com as precauções universais e as boas práticas dos laboratórios clínicos, independentemente da sua
origem, tratamento ou certificação anterior. Utilize um desinfetante apropriado para descontaminação. Armazene e
descarte esses materiais e os respectivos recipientes de acordo com os regulamentos e as diretrizes locais.

• O material de origem humana utilizado na preparação do reagente foi testado e considerado negativo ou não reativo
para a Hepatite C (HCV) e para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV-1 e HIV-2). Dado que nenhum método de
ensaio conhecido pode oferecer a segurança completa da ausência de agentes infecciosos, manuseie os reagentes
e as amostras dos pacientes como potencialmente infecciosos.10

• Para obter informações sobre os riscos apresentados pelo produto, consulte as seguintes seções: COMPONENTES
REATIVOS e CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS.
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COMPONENTES REATIVOS

ATENÇÃO

A azida sódica utilizada como conservante pode formar compostos explosivos
nos canos de escoamento metálicos. Consulte o NIOSH Bulletin: Explosive
Azide Hazard (Boletim do NIOSH [Instituto Nacional de Segurança e Saúde
Ocupacional]: perigos de explosão de azida) (16/08/1976).
Para evitar a possível acumulação de compostos de azida, enxágue os canos de
escoamento com água após o descarte do reagente não diluído. O descarte da
azida sódica deve ser efetuado de acordo com as normas locais apropriadas.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS
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Pré-tratamento de HBs Ab
(Compartimento R1b)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H319 Provoca irritação ocular grave.

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

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

Octilfenol polioxietilado 1 - 2%

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

Conjugado de HBs Ab
(Compartimento R1c)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

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

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um
médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la
novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona
[CE nº 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
220-239-6] (3:1) < 0,05%

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

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS COM O KIT DE REAGENTES

1. Calibradores Access HBs Ab
Fornecidos em zero e aproximadamente 10, 20, 50, 250 e 750 mUI/mL.
Nº de cat. A24297

2. Controle de qualidade (CQ) do ensaio Access HBs Ab ou outro material de controle disponível comercialmente.
Nº de cat. A24298
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3. Substrato Access
Nº de cat. 81906

4. Tampão de lavagem Access II, nº de cat. A16792
Tampão de lavagem II do UniCel DxI, nº de cat. A16793

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

R1 Kits de reagentes Access HBs Ab

CALIBRAÇÃO
INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Para todos os testes, é necessário ter uma curva de calibração ativa. Para o ensaio Access HBs Ab, a calibração é
necessária a cada 56 dias. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações
sobre a teoria da calibração, a configuração dos calibradores, a introdução de solicitações de testes dos calibradores
e a visualização de dados de calibração.

CONTROLE DE QUALIDADE
Os materiais de controle da qualidade simulam as características das amostras dos pacientes e são essenciais para
monitorar o desempenho do sistema dos ensaios imunoquímicos. Dado que as amostras podem ser processadas em
qualquer momento em um formato de “acesso aleatório” em vez de em um formato “em lote”, os materiais de controle
da qualidade devem ser incluídos em cada período de 24 horas.11 Uma utilização mais frequente dos controles ou a
utilização de controles adicionais fica a critério do usuário, com base nas boas práticas de laboratório ou requisitos
de credenciamento laboratoriais e nas leis aplicáveis. Inclua o CQ Access HBs Ab ou outros materiais de controle da
qualidade disponíveis no mercado que abranjam, no mínimo, dois níveis de analitos. Siga as instruções do fabricante
relativamente à reconstituição e ao armazenamento. Cada laboratório deve estabelecer os seus próprios valoresmédios
e intervalos aceitáveis para garantir um desempenho adequado. Os resultados de controle da qualidade que não
estiverem dentro dos intervalos aceitáveis podem indicar resultados de testes inválidos. Examine todos os resultados
de testes gerados desde a obtenção do último ponto de teste de controle da qualidade aceitável para este analito.
Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações relativas à revisão dos
resultados do controle da qualidade.

PROCEDIMENTO(S) DE TESTE
COMENTÁRIOS SOBRE O PROCEDIMENTO

1. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para uma descrição específica da
instalação, inicialização, princípios de operação, características de desempenho do sistema, instruções de
operação, procedimentos de calibração, limitações e precauções operacionais, perigos, manutenção e resolução
de problemas.

2. Misture o conteúdo dos kits de reagentes novos (não perfurados) invertendo delicadamente o kit várias vezes
antes de carregá-lo no instrumento. Não inverta kits abertos (perfurados).

3. Além dos volumes mortos no recipiente da amostra e no sistema, utilize cento e dez (110) µL de amostra para
cada determinação. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações
relativas ao volume de amostra mínimo necessário.

4. A unidade de medida padrão do sistema para indicar os resultados das amostras é mUI/mL.

5. O tempo aproximado para o primeiro resultado é 55 minutos.
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PROCEDIMENTO

Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações sobre o manuseio das
amostras, a configuração dos testes, a solicitação de testes e a visualização dos resultados dos testes.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados dos testes dos pacientes são determinados automaticamente pelo software do sistema utilizando um
modelo matemático de spline de atenuação. A quantidade de analito na amostra é determinada a partir da produção
de luz medida através dos dados de calibração armazenados. Os resultados dos testes dos pacientes podem ser
visualizados na tela apropriada. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o Sistema de Ajuda para obter
instruções completas sobre como visualizar os resultados das amostras. Os resultados das amostras são indicados em
unidades mUI/mL.

As características de desempenho do ensaio Access HBs Ab foram estabelecidas com um valor de corte de 10 mUI/mL.
Com o ensaio Access HBs Ab, pode determinar a presença ou a ausência do anticorpo para o antígeno HBs. As
amostras com concentrações ≥ 10 mUI/mL são consideradas como reativas neste ensaio, enquanto qualquer amostra
com concentrações inferiores ao valor de corte é considerada como não reativa neste ensaio.

A imunidade à infecção por HBV é influenciada por vários fatores, incluído o título anti-HBs do indivíduo. Atualmente,
não existe um consenso quanto ao nível protetor do anti-HBs, embora as publicações da OrganizaçãoMundial de Saúde
indiquem 10 mUI/mL como o limiar para a imunidade.12,13 Aconselhamos os usuários a consultarem os respectivos
órgãos sanitários governamentais para obter as recomendações específicas sobre esse limiar.

NOTAS SOBRE PROCEDIMENTOS
LIMITAÇÕES

1. O ensaio Access HBs Ab limita-se à determinação dos anticorpos contra o antígeno de superfície do vírus da
hepatite B no soro ou no plasma humanos (heparina de lítio, heparina de sódio). O ensaio Access HBs Ab não foi
validado para ser usado com plasma EDTA.

2. O uso de tubos de coleta de sangue com separador de soro (gel) foi validado para uso com este ensaio. Todavia,
não é possível inspecionar todos os fabricantes e tipos de tubos. É aconselhável que os usuários realizem a sua
própria validação para determinar se os tipos de tubos utilizados são adequados.

3. O intervalo de medição desse ensaio está compreendido entre 0 mUI/mL e o valor do calibrador mais
alto (aproximadamente 750 mUI/mL). Se a concentração de uma amostra exceder o valor declarado do
calibrador Access HBs Ab mais alto (S5), o resultado será registrado como sendo superior a esse valor
(isto é, > 750 mUI/mL). As amostras acima do limite superior podem ser diluídas com soro humano negativo
e testadas novamente para se obter uma estimativa da concentração real. Consulte os manuais do sistema
adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter instruções sobre a introdução de uma diluição de amostra em
uma solicitação de teste. O sistema comunica os resultados ajustados à diluição.

4. Nos ensaios que utilizam anticorpos, existe a possibilidade de interferência dos anticorpos heterófilos contidos
na amostra do paciente. Os pacientes que estão regularmente em contato com animais ou que tenham
sido submetidos a imunoterapia ou a técnicas de diagnóstico que utilizam imunoglobulinas ou fragmentos de
imunoglobulinas podem produzir anticorpos, por exemplo HAMA, que interferem com os imunoensaios. Além
disso, outros anticorpos heterófilos, tais como os anticorpos humanos anticabra, podem estar presentes nas
amostras dos pacientes.14,15

Tais anticorpos interferentes podem produzir resultados errôneos. Os resultados de pacientes suspeitos de terem
esses anticorpos devem ser avaliados com cuidado.

5. Os resultados do Access HBs Ab devem ser interpretados baseando-se no quadro clínico geral do doente,
incluindo: os sintomas, o histórico clínico, os dados de outros testes e outras informações apropriadas.
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6. As amostras que contêm um nível aparente de anticorpos anti-HBs até 58.500 mUI/mL não apresentam nenhum
efeito “gancho” (hook) no ensaio Access HBs Ab.

7. Este teste, apenas, não diferencia a resposta imunológica induzida por vacina da resposta imunológica induzida
por infecção natural.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

INTRAENSAIO

A precisão intraensaio foi determinada testando quatro amostras diferentes 30 vezes no mesmo ensaio durante um dia.
Os resultados do estudo são mostrados abaixo:

Tabela 1.0 Precisão intraensaio do ensaio Access HBs Ab

Amostra Média (mUI/mL) DP %CV
1 (zona cinzenta) 11,1 0,3 2,7

2 27,0 1,0 3,7

3 195,1 6,1 3,1

4 664,6 14,1 2,1

INTERENSAIO

A precisão interensaios foi determinada testando-se quatro amostras diferentes em duplicata em 37 execuções
separadas durante 19 dias. Os resultados do estudo são mostrados abaixo:

Tabela 2.0 Precisão interensaios do ensaio Access HBs Ab

Amostra Média (mUI/mL) DP %CV
1 (zona cinzenta) 10,6 0,4 3,8

2 26,5 1,2 4,5

3 193,0 7,0 3,6

4 602,4 21,2 3,5
O ensaio Access HBs Ab apresenta uma imprecisão total ≤ 10% com as amostras reativas.

ESPECIFICIDADE

A especificidade foi determinada testando-se amostras que resultaram positivas em um ensaio de referência e que foram
testadas no ensaio Access HBs Ab. Foi testado um total de 1.831 amostras provenientes de doadores de sangue e de
pacientes hospitalizados. A especificidade para essas populações combinadas foi de 98,1% (IC de 95%: 97,4–98,7%).
Os resultados do estudo são mostrados abaixo:

Tabela 3.0 Especificidade do ensaio Access HBs Ab

Categoria de amostras
Número de

amostras testadas
Número de amostras

não reativas
Especificidade

(%)
HBs Ab não reativo 1.831 1.796 98,1

(IC de 95%: 97,4–98,7)
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SENSIBILIDADE ANALÍTICA

A sensibilidade analítica do Access HBs Ab foi avaliada com a 1a Preparação de Referência Internacional da OMS
para Imunoglobulina Anti-hepatite B (W1042; Nº de lote 17-2-77) e com um painel da French Blood Transfusion Society
(Sociedade Francesa de Transfusão de Sangue) (Painel SFTS Lote 02/08.02.22C). A sensibilidade analítica observada
com estes padrões a partir de estudos separados é apresentada a seguir:

Tabela 4.0 Sensibilidade analítica do ensaio Access HBs Ab

Padrão Sensibilidade analítica
OMS (W1042; 17–2–77) 1,87 mUI/mL

(IC de 95%: 0–4,44 mUI/mL)

Painel SFTS (02/08.02.22C) 0,81 mUI/mL
(IC de 95%: 0–3,21 mUI/mL)

SENSIBILIDADE

A sensibilidade foi determinada testando amostras consideradas positivas com um ensaio de referência, no ensaio
Access HBs Ab. Foram testadas um total de 753 amostras incluindo de indivíduos vacinados e com infecção de hepatite
B resolvida. A sensibilidade para estas populações combinadas foi de 98,4% (IC de 95%: 97,2–99,2%). Os resultados
do estudo são mostrados abaixo:

Tabela 5.0 Sensibilidade do ensaio Access HBs Ab

Categoria de amostras
Número de

amostras testadas
Número de amostras

reativas
Sensibilidade

(%)
Reativo para HBs Ab 753 741 98,4

(IC de 95%: 97,2–99,2)
Onze painéis de seroconversão bem caracterizados e 20 painéis de recolha de sangue em série provenientes de
indivíduos vacinados contra o HBV foram testados no teste Access HBs Ab. A sensibilidade do teste Access HBs Ab
observada neste estudo foi consistente com os métodos mais avançados atualmente para a determinação de anti-HBs.

REATIVIDADE CRUZADA/INTERFERÊNCIA

Foi realizado um estudo para investigar a potencial reatividade cruzada causada por agentes infecciosos capazes de
provocar sintomas semelhantes aos da infecção por Hepatite B (HAV, HCV, HIV, HSV-1/2, rubéola, toxoplasmose, vírus
de Epstein-Barr, sarampo, HTLV, CMV e parotidite). Além disso, foi avaliada a interferência decorrente de anticorpos
heterofilos (HAMA), alterações do sistema imunológico (mieloma, fator reumatoide, anticorpos antinucleares), outras
disfunções sistêmicas (hemodiálise, insuficiência renal, cirrose alcoólica) e vacina contra gripe. Um total de 387
amostras foram testadas. Dezesseis amostras (4,1%), consideradas não reativas em um outro ensaio HBs Ab
disponível no mercado, resultaram reativas no ensaio Access HBs Ab. Os resultados reativos foram associados à HAV
Ab (2 em cada 16 amostras), vacina contra gripe (4 em cada 25), HBs Ag (2 em cada 20), sarampo IgM (1 em cada
11), mieloma IgG (1 em cada 16), insuficiência renal (3 em cada 44), rubéola IgM (2 em cada 27) e Toxoplasmose
IgM (1 em cada 20).

O ensaio Access HBs Ab não foi afetado pela presença de até 300 mg/L de bilirrubina (100 mg/L livre + 200 mg/L
conjugada), 30 g/L de trioleína (triglicerídeos), 80 g/L de albumina ou 5 g/L de hemoglobina.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Beckman Coulter, o logotipo estilizado e as marcas dos produtos e serviços da Beckman Coulter contidos neste
documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos e
em outros países.
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LEGENDA DOS SÍMBOLOS

O Glossário de símbolos está disponível em techdocs.beckmancoulter.com (número do documento C02724)
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