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PRINCÍPIO
USO PREVISTO

O ensaio de IgM antiToxo II Access é um imunoensaio quimioluminescente com partículas paramagnéticas para a
determinação qualitativa do anticorpo IgM específico do Toxoplasma gondii no soro e no plasma humanos utilizando os
Sistemas de Imunoensaio Access.

SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO

O Toxoplasma gondii é um parasita protozoário capaz de infectar muitas espécies de mamíferos e aves.1 Estas
infecções são comuns em humanos e animais, embora os sintomas clínicos sejam leves ou não aparentes. A
prevalência dessa infecção depende da faixa etária e da localização geográfica da população.2 Esta doença é
detectada pela presença de anticorpos específicos para T. gondii no soro.

Existe também um risco para o feto se a mãe contrair uma infecção primária pouco antes da gravidez ou durante a
mesma. Isso pode causar graves anomalias congênitas do feto, em particular deficiência da funcionalidade cerebral, e
até mesmo aborto.3 A presença de anticorpos IgG específicos do T. gondii no soro da mãe, determinada no início da
gravidez, confere imunidade e protege o feto contra a infecção pelo parasita.

Uma outra população com predisposição para a infecção pelo Toxoplasma são os pacientes imunocomprometidos,
incluindo as pessoas com AIDS.4,5,6 As pesquisas realizadas indicaram que de 3–50% dos casos de AIDS
desenvolvem toxoplasmose cerebral provocada pela infecção crônica.7 Descobriu-se que estas infecções são
causadas, quase exclusivamente, por um foco parasitário quiescente e vital (cisto) presente juntamente com a infecção
pelo HIV (Vírus da imunodeficiência humana).

O diagnóstico específico de infecção de Toxoplasma depende do isolamento do parasita, o que é difícil e raramente
alcançado. A confirmação serológica de anticorpos para Toxoplasma indica a exposição ao parasita e constitui um meio
de diagnóstico e de acompanhamento.8 A análise de isótopos específicos de anticorpos para T. gondii pode fornecer
informações sobre quando a infecção foi adquirida.9,10 Para determinar mais precisamente o estágio da infecção, o
nível de anticorpo IgM específico para T. gondii precisa ser determinado em conjunto com o nível de IgG específico
para T. gondii. Isto possibilita que uma infecção recente seja detectada e que as medidas profiláticas e terapêuticas
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adequadas sejam tomadas. A detecção do IgM específico possibilita o acompanhamento de gestantes, visto que as
infecções de Toxoplasma costumam ser clinicamente inconspícuas. O acompanhamento serológico deve permitir a
detecção precoce de uma seroconversão e, considerando a seriedade de infecção congênita no feto, a implementação
rápida das medidas necessárias.

METODOLOGIA

O ensaio Access Toxo IgM II é um ensaio imunoenzimático que utiliza o princípio da imunocaptura. A amostra a ser
testada é adicionada a um recipiente de reação contendo partículas paramagnéticas revestidas com anticorpo policlonal
ovino específico da IgM humana como anticorpo de captura. 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, um complexo formado por antígeno do T. gondii e anticorpo monoclonal (P30)-específico do T.
gondii que foi marcado com fosfatase alcalina é adicionado ao recipiente de reação.

Depois de uma segunda incubação e uma segunda lavagem, o substrato quimioluminescente é adicionado ao recipiente
e a luz gerada pela reação é medida com um luminômetro. A produção de fótons depende da quantidade de conjugado
enzimático presente no final da reação. A quantidade de luz medida para uma amostra permite determinar a presença
do anticorpo IgM específico do T. gondii, por comparação com um valor de corte definido durante a calibração do ensaio
no instrumento. Se a produção de luz for igual ou superior ao valor de corte, a amostra é considerada reativa no ensaio
Access Toxo IgM II.

AMOSTRA
COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

1. Soro e plasma (EDTA, citrato, heparina) são as amostras recomendadas. Para a avaliação do estado imunológico,
colete uma única amostra. Para a avaliação da seroconversão causada por infecção recente (a conversão de
uma amostra de um único paciente de não reativa para reativa), colete duas amostras. Colete a segunda amostra
10–20 dias após a primeira e teste ambas na mesma execução.

2. Siga as recomendações abaixo para manusear, processar e armazenar amostras de sangue:11

• 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.

• 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 a temperatura ambiente (15–30°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.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de 48 horas, ou no caso de amostras a serem
expedidas, congelar a uma temperatura igual ou inferior a –20°C.

3. Siga as diretrizes abaixo para preparar as amostras:

• Certifique-se de que a fibrina e a matéria celular residuais tenham sido removidas antes da análise.

• Siga as recomendações do fabricante dos tubos de coleta de sangue para a centrifugação.

4. Cada laboratório deve determinar a aceitabilidade dos seus próprios tubos de coleta de sangue e produtos de
separação de soro. Podem existir variações nesses produtos dependendo do fabricante e do lote.

5. As amostras podem ser descongeladas no máximo três vezes. As amostras que tenham sido congeladas
anteriormente devem ser bem misturadas após o descongelamento antes de se fazer o teste.
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REAGENTES
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Kit de reagentes Access Toxo IgM II

Nº de cat. 34470: 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, duas 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 28 dias depois do uso inicial.

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

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

• Todos os antissoros são policlonais, salvo indicação contrária.

R1a: Partículas paramagnéticas revestidas com anticorpos (ovinos) anti-IgM humana suspensas em
solução salina tamponada TRIS, com surfactante, albumina sérica bovina (BSA) e < 0,1%
de azida sódica.

R1b: Diluente: solução salina tamponada TRIS, com surfactante, proteína (bovina) e < 0,1% de
azida sódica.

R1c: Conjugado: complexo de antígeno de T. gondii inativado-anticorpo monoclonal murino
específico do T. gondii (P30)-fosfatase alcalina (bovina) em solução salina tamponada TRIS,
BSA e < 0,1% de azida sódica.

R1d: Diluente: solução salina tamponada TRIS, com surfactante, proteínas (bovina, humana e
murina) e < 0,1% de azida sódica.

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 resultou negativo ou não reativo
para a Hepatite B, a Hepatite C (HCV) e para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV-1 e HIV-2). Dado que
nenhum método de teste conhecido pode oferecer garantia completa da ausência de agentes infecciosos, manuseie
os reagentes e as amostras dos pacientes como potencialmente infecciosos.12

• O antígeno T. gondii contido no conjugado foi inativado. No entanto, manuseie e descarte os kits de reagentes como
material potencialmente infeccioso.

• 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

Não classificado como perigoso

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 Toxo IgM II
Negativo e positivo para o anticorpo IgM específico do T.gondii.
Nº de cat. 34475

2. Controle da qualidade (CQ) Access Toxo IgM II ou outro material de controle da qualidade disponível no mercado.
Nº de cat. 34479

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 Toxo IgM II

CALIBRAÇÃO
INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Os resultados dos Calibradores Access Toxo IgM II são verificados automaticamente pelo sistema Access em
comparação a limites de URL predefinidos. Se ambos os níveis satisfazerem as especificações, o sistema calcula
o valor de corte da calibração. Para todos os testes, é necessário ter um valor de corte da calibração ativa. Para o
ensaio Access Toxo IgM II, a calibração é obrigatória a cada 28 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

Access Toxo IgM II Portuguese (Brazil) Instruções de uso A34292 N
Página 4 de 13 ABRIL 2020



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.13 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. Incluir o CQ Access Toxo IgM II ou outros materiais de controle de
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. Use dez (10) µL de amostra para cada determinação além dos volumes mortos do recipiente da amostra e do
sistema. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações relativas
ao volume de amostra mínimo necessário.

4. O primeiro resultado está pronto após 35 minutos.

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
A presença ou ausência do anticorpo IgM específico para T. gondii é determinado pela comparação do sinal RLU de
cada espécime de paciente para o valor de calibração de corte. Relação amostra para corte (S/CO) = Amostra RLU/
Calibração de corte de RLU. Os resultados são reportados como “reativos” (sinal superior ou igual ao valor de corte)
ou “não reativos” (sinal inferior ao valor de corte) como uma função da sua relação com o valor de corte. Contudo, os
resultados até 20% abaixo do “valor de corte” devem ser interpretados com cautela e confirmados pelo teste de uma
nova amostra de 10 a 20 dias depois. Para determinar mais rapidamente que o resultado de um teste está na zona
cinzenta, o cliente pode selecionar, inserir e salvar os limites da zona cinzenta. O processo resultará na impressão de
um alarme “GRY” próximo a cada resultado de teste, correspondendo à zona cinzenta especificada. Os resultados dos
testes dos pacientes podem ser revisados por meio da tela apropriada. Consulte os manuais do sistema adequados
e/ou o sistema de Ajuda para obter instruções sobre como introduzir os limites de zona cinzenta e revisar os resultados
de teste.

Resultado (S/CO) Interpretação
S/CO < 1,0 Não reativo

0,8 ≤ S/CO < 1,0 Zona cinzenta

S/CO ≥ 1,0 Reativo

A tabela a seguir contém as indicações gerais para a interpretação dos resultados sorológicos do T. gondii obtidos em
uma primeira recolha.
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Resultado do anticorpo IgG
específico do T. gondii

Resultado do anticorpo IgM
específico do T. gondii

Interpretação para amostras
séricas

Não reativo Não reativo Nenhuma evidência serológica de
infecção por Toxoplasma gondii.

Não reativo Não reativo
Zona cinzenta

Possível infecção aguda precoce
sem indícios de infecção anterior com
Toxoplasma gondii. Obtenha uma
nova amostra em 10–20 dias para a
determinação de anticorpos IgM e
IgG anti-Toxoplasma gondii. Se os
resultados se repetirem, é improvável
que a infecção tenha sido contraída.

Não reativo Reativo Possível infecção aguda. Obtenha
uma nova amostra em 10–20 dias
para repetir o teste de IgG e de IgM.
Nos Estados Unidos, se os resultados
se repetirem, submeta uma amostra

ao teste de confirmação.

Duvidoso Não reativo Indeterminado. Obtenha uma nova
amostra em 10–20 dias para repetir

o teste de IgG e de IgM.

Duvidoso Não reativo
Zona cinzenta

Indeterminado. Obtenha uma nova
amostra em 10–20 dias para repetir

o teste de IgG e de IgM. Nos
Estados Unidos, se os resultados
se repetirem, submeta uma amostra

ao teste de confirmação.

Duvidoso Reativo Possível infecção aguda. Obtenha
uma nova amostra em 10–20 dias
para repetir o teste de IgG e de IgM.
Nos Estados Unidos, se os resultados
se repetirem, submeta uma amostra

ao teste de confirmação.

Reativo Não reativo Suposta infecção pregressa por T.
gondii mais de 6 meses antes.
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Resultado do anticorpo IgG
específico do T. gondii

Resultado do anticorpo IgM
específico do T. gondii

Interpretação para amostras
séricas

Reativo Não reativo
Zona cinzenta

Suposta infecção pregressa por T.
gondii. Obtenha uma nova amostra
em 10–20 dias para repetir o teste de
IgG e de IgM. Nos Estados Unidos,
se os resultados se repetirem, é
necessário submeter uma amostra

ao teste de confirmação.

Reativo Reativo Suposta infecção pregressa por
T. gondii nos últimos 12 meses.
Obtenha uma nova amostra em
10–20 dias para repetir o teste de
IgG e de IgM. Nos Estados Unidos,
se os resultados se repetirem, é
necessário submeter uma amostra

ao teste de confirmação.

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS
RESULTADOS ESPERADOS

A prevalência dessa infecção depende da faixa etária e da localização geográfica da população.1 Na França (área de
Paris), 80% da população adulta possui anticorpos IgG específicos do T. gondii; nos Estados Unidos, aproximadamente
50% da população possui anticorpos específicos. Em algumas áreas dos Estados Unidos, apenas 5–15% das mulheres
em idade fértil possuem anticorpos IgG a um nível de proteção.1,2 De acordo com alguns estudos, a taxa de ocorrência
de infecções congênitas foi estimada de 1 em cada 1.000 a 1 em cada 8.000 nascimentos.2,14

A difusão de resultados reativos para os anticorpos IgM específicos do T. gondii (6,4%) foi determinada através do ensaio
Access Toxo IgM II, analisando 188 amostras séricas recém-colhidas provenientes de uma população de homens e de
gestantes na França. A distribuição dos resultados é mostrada no seguinte histograma.
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NOTAS SOBRE PROCEDIMENTOS
LIMITAÇÕES

1. Os resultados do teste de IgM antiToxo devem ser usados juntamente com os resultados de IgG antiToxo e com
as informações disponíveis do quadro clínico do paciente.

2. Nos Estados Unidos, os testes de amostras que resultam reativas para o anticorpo IgM específico do T. gondii
devem ser enviados a um laboratório de referência com experiência no diagnóstico de toxoplasmose para teste
de confirmação.

3. A presença do anticorpo IgM específico do T. gondii não sempre indica uma infecção recente, pois a IgM pode
persistir por muitos meses, ou até mesmo por vários anos, após a infecção. É notório que uma resposta à IgM
pode ocorrer em infecções secundárias e reativadas.

4. A grandeza do resultado medido, acima do valor de corte, não é um indício da quantidade total de anticorpos
presentes.

5. Se uma coleta for realizada muito cedo durante uma infecção primária, os anticorpos específicos da classe IgM
podem estar ausentes. Para confirmar uma infecção primária, uma segunda amostra deve ser coletada 10–20
dias mais tarde e testada juntamente com a primeira amostra para observar uma possível seroconversão.

6. O valor preditivo de um teste positivo diminui à medida que a difusão da doença diminui. A interpretação dos
resultados positivos em uma população de pacientes de baixo risco deve ser feita com cuidado.

7. Dado que os testes de laboratório realizados com gestantes não podem identificar com segurança os fetos com
risco de doença, não é aconselhável o rastreio de infecções maternas assintomáticas em associação com a
interrupção de gravidez.15

8. No caso de indivíduos imunocomprometidos e de algumas condições, tais como infecção grave e terapia com
medicamentos imunossupressores, pode ocorrer o abaixamento dos níveis de anticorpos abaixo do limiar de
detecção do ensaio.
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9. As concentrações de anticorpos IgM específicos do T. gondii em uma dada amostra, determinadas com ensaios
de fabricantes diferentes podem variar devido às diferenças nos métodos de ensaio e na especificidade dos
reagentes.

10. 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 anti-cabra, podem estar presentes nas
amostras dos pacientes.16,17

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

11. Os resultados do Access Toxo IgM II devem ser interpretados baseando-se no quadro clínico geral dos pacientes,
incluindo: os sintomas, o histórico clínico, os dados de outros testes e outras informações apropriadas.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Nos Centros 1 e 2, foram testadas amostras congeladas provenientes de homens e de mulheres grávidas, de uma
população de doadores de sangue, juntamente com amostras prospectivas recém-colhidas provenientes de homens e
de mulheres grávidas. As amostras retrospectivas (congeladas) foram utilizadas nestes centros com o objetivo de obter
o número desejado de amostras reativas e não reativas suficientes para avaliar o ensaio.

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS

A presença de anticorpos IgM anti-T. gondii em 866 amostras (188 amostras recém-coletadas e 678 amostras
congeladas provenientes de 798 mulheres grávidas e 68 homens) foi determinada por um centro na França
utilizando-se o ensaio de IgM antiToxo II Access e comparando-se os resultados com um teste EIA disponível no
comércio.

Abaixo são mostradas a concordância relativa, a sensibilidade relativa e a especificidade relativa (todos os resultados
duvidosos foram excluídos do cálculo).

Estudo prospectivo em amostras recém-coletadas

Access
Não reativo Zona cinzenta Reativo Total

Negativo (não
reativo)

174 0 2 176

Duvidoso
(Zona cinzenta)

0 0 2 2

Positivo
(reativo)

1 1 8 10

EIA
de comparação

Total 175 1 12 188

Estudo retrospectivo em amostras congeladas
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Access
Não reativo Zona cinzenta Reativo Total

Negativo (não
reativo)

496 1 6 503

Duvidoso
(Zona cinzenta)

2 0 1 3

Positivo
(reativo)

3 0 169 172

EIA
de comparação

Total 501 1 176 678

Comparação entre o Access Toxo IgM II e um EIA de comparação

Amostras recém-colhidas Amostras congeladas
98,37% 98,66%Concordância relativa
(182/185)

(96,6%-100%)
(665/674)

(97,78%-99,55%)

88,88% 98,26%Sensibilidade relativa
(8/9)

(68,2%-100%)
(169/172)

(96,32%-100%)

98,86% 98,80%Especificidade relativa
(174/176)

(97,25%–100%)
(496/502)

(97,86%–99,75%)

0,53% 0,15%Access duvidoso
(1/188) (1/678)

ESTUDOS SOBRE A ESPECIFICIDADE:

A especificidade do Access Toxo IgM II foi avaliada por dois centros independentes na França, em comparação com
um teste EIA disponível no comércio. Avaliou-se um total de 1.042 amostras (174 doadores de sangue, 66 homens e
802 gestantes). Utilizou-se tambémum teste de aglutinação como uma terceira técnica para resolver todos os resultados
discrepantes.

Os resultados duvidosos ou não confirmados pela terceira técnica, dentre os quais um resultado Access duvidoso,
foram excluídos do cálculo.

Especificidade: 1.033/1.034 = 99,90% (Oito amostras foram excluídas do cálculo).

ESTUDOS SOBRE A SENSIBILIDADE:

A sensibilidade do teste Access Toxo IgM II foi avaliada por dois centros independentes na França, em comparação
com um teste EIA disponível no comércio. Avaliou-se um total de 188 amostras provenientes de mulheres grávidas.
Utilizou-se também um teste de aglutinação como uma terceira técnica para resolver todos os resultados discrepantes.

Os resultados duvidosos ou não confirmados pela terceira técnica não foram incluídos no cálculo.

Sensibilidade: 183/186 = 98,39%. Os três resultados discrepantes correspondem a uma infecção prévia com IgM
residual. (Duas amostras foram excluídas do cálculo.)
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Além disso, 73 painéis (185 soros) de infecção por seroconversão ou acompanhamento (Centro 1) e 28 painéis
(86 soros) de seroconversões (Centro 2) foram testados com o Access Toxo IgM II e o teste EIA de comparação:
encontrou-se uma sensibilidade de 100% nesses painéis.

IMPRECISÃO

Este ensaio destina-se a fornecer constantemente uma imprecisão total < 20%. Um estudo realizado com um sistema
Access forneceu os seguintes dados:

INTRAENSAIO

A precisão intraensaio foi determinada testando-se quatro amostras diferentes 30 vezes no mesmo ensaio. Os
resultados deste estudo são mostrados abaixo:

Amostras S1 S2 S3 S4
† Média (n=30) 0,08 1,03 4,95 8,22

%CV 3,20 4,67 3,24 2,98
†
expressa como a relação do sinal /valor de corte do soro

INTERENSAIO

A precisão intraensaio foi determinada testando quatro amostras diferentes em triplicado em dez ensaios diferentes
durante uma semana com dois sistemas Access diferentes. Os resultados deste estudo são mostrados abaixo:

Amostras S1 S2 S3 S4
† Média (n=30) 0,08 1,11 4,50 9,05

%CV 12,88 6,97 10,59 9,91
†
expressa como a relação do sinal /valor de corte do soro

A precisão intraensaio, próxima ao corte da análise, foi determinada testando doze soros diferentes, cinco replicados por
amostra, em dez ensaios distintos com dois sistemas DxI diferentes. A regressão best-fit foi utilizada para determinar a
percentagem do CV com o corte do ensaio e a 20% acima e 20% abaixo do valor de corte. Os resultados deste estudo
são mostrados abaixo:

relação S/CO %CV
0,8 4,95

1,0
(valor de corte do ensaio)

6,67

1,2 7,81

ESPECIFICIDADE ANALÍTICA/INTERFERÊNCIAS

Amostras contendo até 90 g/L de albumina, 100 mg/L de bilirrubina, amostras lipêmicas contendo até o equivalente a
36 g/L de trioleína (triglicerídeos) e amostras hemolisadas contendo até a 10 g/L de hemoglobina não afetam o resultado.

As amostras seguintes, não reativas num teste EIA disponível no comércio, foram avaliadas no ensaio de IgM antiToxo
II Access, resultando não reativas, o que indica a ausência de reatividade cruzada e/ou reatividade não específica com
essas amostras.
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n Reativo Não reativo
Infecções parasitárias e
virais: 148
HIV 10 0 10

EBV 19 0 19

CMV 10 0 10

HSV 31 0 31

VZV 26 0 26

Sarampo 20 0 20

Parotidite 20 0 20

Rubéola 10 0 10

Doença de Chagas 2 0 2

Doenças autoimunes e
outros distúrbios: 73
Antimurino 9 0 9

Autoanticorpos
ANA

10 0 10

Mieloma 9 0 9

Fator reumatoide 45 0 45

TOTAL 221 0 221

Comparação do ensaio de IgM antiToxo II Access no sistema DxI e no sistema Access 2

A performance do Access Toxo IgM II no sistema DxI foi comparada em um estudo com a do Sistema Access 2.
104 amostras séricas foram analisadas em duplicata, com aproximadamente 50% das amostras reativas e 50% não
reativas, cobrindo todo o intervalo de variação do ensaio. O ensaio Access Toxo IgM II obteve 100% de concordância
com as amostras positivas e 100% de concordância com as amostras negativas, demonstrando 100% de concordância
entre os sistemas DxI e Access 2.

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.

Pode estar abrangido por um ou mais direitos de patente. — consulte www.beckmancoulter.com/patents.

HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão N

Instruções de uso atualizadas para adicionar holandês, finlandês, macedônio, chinês tradicional e estoniano

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

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