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PRINCÍPIO
USO PREVISTO

O ensaio de IgM anti-CMV Access é um imunoensaio quimioluminescente com partículas paramagnéticas para a
detecção qualitativa de anticorpos IgM anticitomegalovírus (CMV) no soro e no plasma (EDTA, heparina) humanos
que utiliza os Sistemas de imunoensaio Access. O ensaio de IgM anti-CMV Access é indicado como coadjuvante no
diagnóstico de infecção ativa ou recente por CMV.

Nota: As características de desempenho do ensaio não foram estabelecidas para amostras de sangue de cordão
umbilical, de neonatos e de lactentes.

SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO

O citomegalovírus (CMV) humano é membro da família Herpesviridae. O CMV é encontrado universalmente em todas
as localizações geográficas e grupos socioeconómicos e atinge entre 40–100% da população até aos 40 anos de
idade.1 O CMV é transmitido de pessoa a pessoa através de contato físico próximo não sexual, atividade sexual,
amamentação, transfusões de sangue e transplante de órgãos, mas não foi demonstrado que possa ser transmitido
através de secreções respiratórias ou vírus aerossolizados.

A infecção primária por CMV pode ser acompanhada de sintomas genéricos semelhantes aos da gripe, mas é
frequentemente assintomática para o hospedeiro imunocompetente. Quando ocorre a infecção primária, o vírus
espalha-se em várias secreções corporais, particularmente na urina e na saliva.2 A excreção de CMV pode ser
contínua ou intermitente, durando geralmente várias semanas em adultos, mas, com frequência, com duração de
meses ou anos em crianças pequenas.3 Após o período de excreção viral, o vírus entra na fase latente. A reativação
do vírus CMV latente pode ocorrer várias vezes durante a vida do indivíduo, sem consequências significativas.

A CMV é uma infecção oportunista grave entre indivíduos imunocomprometidos.4 A infecção por CMV é também
uma preocupação em especial para mulheres em idade fértil, visto que é uma das principais causas de perda de
audição e visão e atraso mental entre crianças afetadas por infecção congênita. Existem mais crianças afetadas por
sérias deficiências causadas por infecção congênita por CMV que por várias outras doenças infantis mais conhecidas,
como a síndrome de Down ou a síndrome do alcoolismo fetal.1 A infecção primária contraída durante a gravidez
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apresenta o maior risco para o feto, embora também haja algum risco devido à reativação do CMV latente.5 A taxa de
transmissão da mãe para o feto em decorrência de infecção primária é estimada até 40%.6 Aproximadamente 10%
das crianças infectadas apresentam os sintomas ao nascer, 20–30% das quais não sobreviverão, enquanto a maioria
dos sobreviventes terá sequelas.7 Dos 90% de crianças infectadas assintomáticas, 10–15% terão alguma deficiência
mais tarde (atraso mental, perda de audição ou visão).4,8

Dado que a maioria das infecções por CMV são assintomáticas ou acompanhadas de sintomas que não são específicos
do CMV, as técnicas de laboratório são o único meio para diagnosticar a infecção aguda. O diagnóstico da infecção
por CMV pode ser obtido por demonstração direta do vírus ou de componentes do vírus em materiais patológicos9 ou
indiretamente através da serologia. A resposta imunológica ao CMV envolve a síntese de anticorpos da classe IgM
algumas semanas após a infecção, seguida por anticorpos da classe IgG.10

O teste serológico para a IgM específica do CMV geralmente é usado para comprovar uma infecção ativa, mas
não é indicado para distinguir infecções primárias das reativadas. Além disso, alguns indivíduos podem apresentar
persistência de IgM a longo prazo ou estimulação policlonal por outros agentes, o que pode confundir a determinação.
Em casos raros, pode ser possível identificar uma infecção primária através da demonstração da seroconversão da
IgG, isto é, o aparecimento de IgG específica do CMV no soro de um indivíduo que anteriormente era soronegativo.4
Quando os resultados da seroconversão não podem ser observados, deve considerar a realização de testes de
acompanhamento (por exemplo, avidez da IgG CMV) para melhor definir o estado clínico do paciente. A detecção de
anticorpos IgM específicos do CMV é apenas o primeiro passo no diagnóstico diferencial e na confirmação de infecção
ativa por CMV.

METODOLOGIA

O ensaio de IgM anti-CMV Access é um imunoensaio enzimático em duas etapas que utiliza uma técnica indireta. Uma
amostra é adicionada a um recipiente de reação contendo partículas paramagnéticas revestidas com antígeno CMV
inativado. 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. O anticorpo anti-IgM humano policlonal
ovino conjugado de fosfatase alcalina é adicionado e liga-se aos anticorpos IgM capturados nas partículas.

Uma segunda etapa de separação e lavagem remove o conjugado não ligado. 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 função da quantidade de conjugado enzimático presente no final da reação. A quantidade de luz medida para
uma amostra permite a determinação da presença de anticorpos IgM específicos do CMV, 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 de IgM anti-CMV Access.

AMOSTRA
COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

1. Soro e plasma (EDTA, heparina) são as amostras recomendadas.

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.

• Centrifugue dentro de duas horas após a recolha da amostra.

• Armazene as amostras hermeticamente fechadas a temperatura ambiente (15–30°C) durante um máximo de
8 horas.

• Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de oito horas, refrigerar as amostras a 2–8°C.
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3. Caso se preveja que o ensaio não seja concluído em um prazo de 5 dias, ou no caso de amostras a serem
expedidas, congele a –20°C ou a temperatura mais baixa.

4. Siga as diretrizes abaixo para preparar as amostras:

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

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

5. 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.

6. As amostras podem ser descongeladas no máximo 5 vezes. Um estudo realizado com 25 soros frescos não
reativos (< 0,8 S/CO) e 25 de soros frescos reativos em um intervalo aproximado de 1,0–12,5 S/CO não apresentou
variações de dose clinicamente significativas após cinco ciclos de congelação-descongelação.

7. Deve-se evitar o uso de amostras tratadas com aquecimento.

8. Evite testar amostras excessivamente lipêmicas, ictéricas ou hemolisadas.

REAGENTES
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Kit de reagentes Access CMV IgM

Nº de cat. A40705: 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 28 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 CMV inativado (cepa AD169) em uma
solução salina tamponada TRIS com albumina sérica bovina (BSA), < 0,1% de azida sódica
e 0,25% de ProClin* 300.

R1b: Solução salina tamponada TRIS com BSA, proteína (bovina), surfactante, < 0,1% de azida
sódica e 0,25% de ProClin 300.

R1c: Solução salina tamponada TRIS com BSA, proteínas (bovina e humana), surfactante, < 0,1% de
azida sódica e 0,25% de ProClin 300.

R1d: Conjugado anticorpo policlonal de ovelha anti-IgM humana-fosfatase alcalina (bovina) em
solução salina tamponada TRIS com BSA, glicerol, surfactante, < 0,1% de azida sódica e
0,25% de ProClin 300.

*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
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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). O antígeno CMV que
reveste as partículas paramagnéticas foi desativado. 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

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

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

Partículas paramagnéticas com
CMV (Compartimento R1a)

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%

Diluente (Compartimento R1b) AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

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

Diluente (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%

Conjugado de CMV
(Compartimento R1d)

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 CMV IgM
Negativo e positivo para a IgM específica do CMV.
Nº de cat. A40706
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2. Controle da qualidade (CQ) Access CMV IgM ou outro material de controle disponível no mercado.
Fornecidos como um controle negativo (não reativo) e um positivo (reativo).
Nº de cat. A40707

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 para IgM anti-CMV Access

CALIBRAÇÃO
INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Para todos os testes, é necessário ter um ponto de calibração ativo. Para o ensaio Access CMV IgM, 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
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 Inclua o CQ de IgM anti-CMV Access ou outros
materiais de controla da qualidade disponíveis comercialmente que abranjam, no mínimo, dois níveis de analitos. 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. Siga as instruções
do fabricante relativamente à reconstituição e ao armazenamento. Cada laboratório deve estabelecer os seus próprios
valores médios 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 do recipiente da amostra e do sistema, utilize dez (10) 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.
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4. O tempo aproximado para o primeiro resultado é 55 minutos.

5. A unidade de medida padrão do sistema para indicar os resultados das amostras é a razão Sinal/corte (S/CO).

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 de anticorpos IgM específicos do CMV é determinada através da comparação do sinal de
RLU de cada amostra do paciente com o valor de corte de calibração. Relação sinal/valor de corte (S/CO) = RLU da
amostra/ RLU do limiar da calibração. Os resultados são registrados como “reativos” ou “não reativos” de acordo com
a sua relação com o valor de corte (sinal superior ou igual ou inferior ao valor de corte, respectivamente). Todavia,
os resultados aproximadamente 20% abaixo do “valor de corte” devem ser interpretados com cautela e confirmados
testando-se uma nova amostra de 10 a 20 dias mais tarde. Essa zona duvidosa (de 0,8 a menos de 1,0 S/CO) deve ser
armazenada pelo usuário (consulte os manuais de sistema pertinentes e/ou o sistema de Ajuda para obter instruções
completas sobre a zona duvidosa para um teste qualitativo). Dessa forma, uma marca distintiva será automaticamente
registrada, permitindo a rápida identificação de um resultado situado na zona duvidosa. Os resultados dos pacientes
podem ser revisados utilizando-se a tela apropriada. Consulte os manuais de sistema adequados e/ou o sistema de
Ajuda para obter instruções completas sobre a revisão de resultados de amostras.

O valor de corte do ensaio foi estabelecido avaliando-se 1.525 amostras não reativas e 157 amostras reativas
caracterizadas por um ou mais métodos de imunoensaio disponíveis no comércio. As curvas da característica
operacional do receptor (ROC) corroboram a determinação do valor de corte para o ensaio de IgM anti-CMV Access.

Resultados do ensaio de IgM anti-CMV Access

Resultado de S/CO Interpretação
S/CO < 0,8 não reativo

≥ 0,8 S/CO < 1,0 duvidoso

S/CO ≥ 1,0 reativo

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS
RESULTADOS ESPERADOS

Os padrões de infecção CMV cariam amplamente entre e em grupos geográficos e socioeconômicos específicos.
A prevalência da infecção aumenta de acordo com a idade do paciente. Estima-se que 40–100% da população
tem possibilidade de ser infectada até os 40 anos de idade.1 A prevalência esperada da IgM específica do CMV é
geralmente baixa, mas é influenciada pelas diretivas de análise locais ou nacionais e pelas características específicas
das populações individuais submetidas aos testes. A natureza transitória da resposta da IgM também aumenta a
incerteza das estimativas de prevalência. Devido a esta variabilidade substancial, cada laboratório deve estabelecer
as expectativas de prevalência com base na própria população específica de pacientes.

NOTAS SOBRE PROCEDIMENTOS
LIMITAÇÕES

1. O ensaio Access CMV IgM é destinado ao uso com amostras de soro ou plasma (EDTA, heparina) humanos. As
características de desempenho utilizando outros tipos de amostra ainda não foram estabelecidas.
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2. 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.

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

4. A detecção de IgM específica do CMV geralmente indica uma infecção recente ou uma reativação, embora
também tenham sido observados indivíduos que apresentavam respostas persistentes à IgM. O diagnóstico de
uma infecção recente só pode ser estabelecido com base em uma combinação de critérios clínicos e serológicos.
Os resultados de um único teste de IgM não fornece prova suficiente para confirmar o diagnóstico de infecção
recente.

5. Os resultados do teste Access CMV IgM devem ser interpretados baseando-se no quadro clínico geral do paciente,
incluindo: o histórico clínico, os dados de outros testes e outras informações apropriadas.

6. A presença de anticorpos IgG anti-CMV também deve ser avaliada como parte da monitoração serológica de
indivíduos com suspeita de infecção por CMV, pois o aparecimento de anticorpos IgG específicos do CMV
geralmente ocorre após o aparecimento de anticorpos IgM específicos do CMV.

7. 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 limite de
detecção do ensaio. Os resultados obtidos com tais amostras devem ser interpretados com cuidado.

8. Relatórios indicam que a infecção pelo vírus de Epstein-Barr (EBV) pode causar resultados falsos positivos com
determinados ensaios CMV IgM disponíveis no comércio. Dentre as explicações propostas, está a reatividade
cruzada dos anticorpos, a coinfecção por EBV/CMV ou a estimulação induzida pelo EBV de anticorpos
anti-CMV quiescentes.16,17,18 Dado que os sintomas produzidos por estes vírus são dificilmente distinguíveis,
recomenda-se a realização de avaliações adicionais para estabelecer o diagnóstico correto, especialmente no
caso de populações sensíveis.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Os dados representativos são proporcionados apenas para fins ilustrativos. O desempenho obtido em laboratórios
individuais pode variar.

SENSIBILIDADE

A sensibilidade do ensaio de IgM anti-CMV Access foi avaliada através de estudos realizados com dois painéis de
seroconversão e amostras positivas. O ensaio de IgM anti-CMV Access apresenta uma sensibilidade de seroconversão
comparável ou melhor do que a de um kit de diagnóstico disponível no comércio. A tabela seguinte mostra os dados
desses painéis de seroconversão.
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Tabela 1.0 Access CMV IgM vs. Ensaio de comparação — Painéis de Seroconversão

IgM anti-CMV
(valor de corte = 1,0 S/CO)

Teste de comparação
(valor de corte = 0,9 S/CO)

Identificação S/CO Interpretação S/CO Interpretação

PTC901-1 0,20 Neg. 0,07 Neg.

PTC901-2 0,17 Neg. 0,06 Neg.

PTC901-3 0,20 Neg. 0,10 Neg.

PTC901-4 0,23 Neg. 0,13 Neg.

PTC901-5 3,43 Pos. 2,13 Pos.

PTC901-6 5,33 Pos. 2,62 Pos.

PTC901-7 8,78 Pos. 2,51 Pos.

PTC901-8 6,73 Pos. 1,96 Pos.

PTC901-9 5,07 Pos. 2,26 Pos.

RP019-01 0,16 Neg. 0,05 Neg.

RP019-02 0,17 Neg. 0,05 Neg.

RP019-03 0,17 Neg. 0,06 Neg.

RP019-04 0,18 Neg. 0,06 Neg.

RP019-05 0,16 Neg. 0,05 Neg.

RP019-06 0,20 Neg. 0,09 Neg.

RP019-07 0,30 Neg. 0,14 Neg.

RP019-08 1,04 Pos. 0,43 Neg.

RP019-09 4,00 Pos. 1,45 Pos.

RP019-10 5,28 Pos. 1,66 Pos.

RP019-11 6,24 Pos. 1,80 Pos.

RP019-12 9,77 Pos. 1,90 Pos.

RP019-13 7,78 Pos. 1,84 Pos.

RP019-14 4,65 Pos. 1,55 Pos.

RP019-15 3,80 Pos. 1,44 Pos.

RP019-16 2,87 Pos. 1,17 Pos.

RP019-17 2,77 Pos. 1,33 Pos.

RP019-18 2,76 Pos. 1,22 Pos.

RP019-19 2,33 Pos. 1,11 Pos.

RP019-20 2,32 Pos. 1,15 Pos.

Além disso, 222 amostras de painéis comerciais, bancos de sangue e hospitais contendo amostras provenientes de
gestantes e pacientes submetidos a transplante, positivas para a IgM CMV com um outro imunoensaio automatizado
disponível no comércio, foram analisadas com o ensaio Access CMV IgM. A concordância percentual destas amostras
positivas é igual a 95,9% (IC de 95%: 92,4–98,1).
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ESPECIFICIDADE

A especificidade do ensaio de IgM anti-CMV Access foi avaliada testando-se 1.753 amostras não selecionadas
provenientes de doadores de sangue, pacientes hospitalizados e mulheres grávidas. Os resultados do
ensaio de IgM anti-CMV Access foram comparados com os do imunoensaio disponível no comércio. Das
1.753 amostras, 1.706 resultaram negativas com o ensaio disponível no comércio. A especificidade relativa total foi
de 96,4% com um Intervalo de Confiança de 95% de 95,4–97,3%. A Tabela 2.0 apresenta a especificidade relativa
para cada população testada.

Tabela 2.0 Especificidade relativa do Access CMV IgM (Concordância negativa)

Concordância negativa do ensaio de IgM
anti-CMV Access

População n Concordância %
Intervalo de confiança

de 95%
Doadores de sangue 428/438 97,7% 95,8–98,9%

Pacientes hospitalizados 770/805 95,7% 94,0–97,0%

Mulheres grávidas 447/463 96,5% 94,4–98,0%

Geral 1.645/1.706 96,4% 95,4–97,3%

REPRODUTIBILIDADE

Um conjunto de oito amostras séricas foi analisado em sete testes durante um período de 5–8 dias em três locais de
teste diferentes. Em todos os testes, as amostras foram testadas em cinco replicatas. Cada centro de teste utilizou um
lote de produto diferente. No início do estudo foram estabelecidas as calibrações válidas de acordo com as instruções
de uso do produto recomendado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.0.

Tabela 3.0 Reprodutibilidade do ensaio de IgM anti-CMV Access

Centro 1 Centro 2 Centro 3 Geral

Amostra

S/CO
média (n
= 35)

% do CV
intra-
ensaio

C.V. %
total

S/CO
média (n
= 35)

% do CV
intra-
ensaio

C.V. %
total

Média
S/CO
(n=30)†

% do CV
intra-
ensaio

C.V. %
total

S/CO
média
(n=100)

C.V. %
total

neg 0,24 3,1 3,1 0,17 3,0 3,7 0,21 4,0 4,8 0,21 18,7

neg 0,37 3,5 4,1 0,24 5,6 5,9 0,26 2,3 3,9 0,29 24,1

neg 0,78 4,6 5,1 0,66 4,6 5,5 0,82 4,6 6,7 0,75 13,9

pos 1,16 4,6 4,6 0,99 4,2 4,6 1,18 4,5 7,4 1,11 12,0

pos 1,43 4,7 4,7 1,27 4,2 5,2 1,56 4,9 7,2 1,41 13,8

pos 2,04 5,2 5,6 1,95 4,6 7,2 2,33 7,2 8,2 2,10 12,4

pos 3,04 9,2 9,2 2,70 4,9 6,8 3,32 5,7 7,9 3,01 13,5

pos 7,98 4,3 6,5 7,04 5,7 5,9 9,26 5,2 6,7 8,03 15,3
†
O local 3 completou seis análises (n=30).

ESPECIFICIDADE ANALÍTICA/INTERFERÊNCIAS

Foi realizado um estudo para avaliar a reatividade cruzada potencial com imunoglobulinas derivadas da exposição
a outros agentes infecciosos que podem produzir sintomas semelhantes aos do CMV (vírus de Epstein-Barr, HAV,
HBV, HCV, HHV-6, HSV, HTLV, sarampo, parotidite, parvovírus, rubéola, Toxoplasma, Treponema, VZV). Além disso,
foi avaliada a interferência provocada por anticorpos heterofilos (HAMA), condições anormais do sistema imunológico

Access CMV IgM Portuguese (Brazil) Instruções de uso A80903 M
Página 10 de 14 MAIO 2020



(mieloma, fator reumatoide, ANA), diálise renal e vacina contra a gripe. Um total de 369 amostras foram testadas.
Oito amostras (2,2%), que foram não reativas com um outro método disponível no mercado, resultaram duvidosas ou
reativas no ensaio Access CMV IgM. O desempenho observado com cada condição é apresentado na Tabela 4.0.

Tabela 4.0 Resumo da reação cruzada

Tipo de amostra Número testado Duvidoso ou reativo
ANA 5 0

IgG anti-EBV 12 0

IgM anti-EBV 19 1††

HAMA/Anticorpo heterofilo 14 0

IgM anti-HAV 5 0

HBV (HBs Ab) 10 0

HBV (HBs Ag) 10 0

HCV Ab 8 0

IgG anti-HHV-6 5 0

HIV 66 3

IgM anti-HSV-1 5 0

HSV-2 IgM 5 0

HTLV 10 0

Gripe (indivíduos vacinados) 10 0

Sarampo IgM 12 0

IgG antiparotidite 10 0

Mieloma IgM 20 1

Parvovirus 5 0

Diálise renal 9 0

Fator reumatoide 87 3

IgM antirrubéola 10 0

Sífilis (RPR) 12 0

IgM Toxoplasma 10 0

IgM anti-VZV 10 0
††

Para a IgM anti-EBV, o desempenho consensual é apresentado na tabela. Em um único teste, 7 de 8 amostras de IgM anti-EBV deram
resultados duvidosos. Esses resultados não foram confirmados por uma repetição do teste, nem com testes realizados com outros três lotes
de reagentes.

Em outro estudo, um total de 150 amostras (incluindo 7 reativas) provenientes de indivíduos submetidos a transplante
de fígado ou de rim foram testadas com o ensaio Access CMV IgM e com um outro método comercialmente disponível.
Excluindo as amostras julgadas “duvidosas” por ambos os métodos, a concordância geral dos dois métodos foi de
93,8% (136/145). Baseando-se nestes dados, não há provas de interferência analítica decorrentes destas condições.

O ensaio Access CMV IgM 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), 90 g/L de albumina ou 5 g/L de hemoglobina.
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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 M

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)

Access CMV IgM Portuguese (Brazil) Instruções de uso A80903 M
Página 12 de 14 MAIO 2020



REFERÊNCIAS
1. Taylor GH. Cytomegalovirus. Am Fam Physician 2003; 67: 519-524.

2. Stagno S. Cytomegalovirus. In Infectious diseases of the fetus and newborn infant. Editors Remington, JS and
Klein JO. WB Saunders Co., Philadelphia, 2001; 389-424.

3. CannonMJ, Davis KF.Washing our hands of the congenital cytomegalovirus disease epidemic. BMCPublic Health
2005; 5: 70-77.

4. Revello MG, Gerna G. Diagnosis and management of human cytomegalovirus in the mother, fetus, and newborn
infant. Clin Microbiol. Rev. 2002; 15: 680-715.

5. Fowler KB, Stagno S, Pass RF, et al. The outcome of congenital cytomegalovirus infection in relation to maternal
antibody status. N Eng J Med 1992; 326: 663-667.

6. Stagno S, Pass RF, Cloud G, et al. Primary ctyomegalovirus infection in pregnancy. Incidence, transmission to
fetus, and clinical outcome. JAMA 1986; 256: 1904-1908.

7. Boppana SB, Pass RF, Britt WJ, et al. Symptomatic congenital cytomegalovirus infection: neonatal morbidity and
mortality. Pediatr Infect Dis J 1992; 11: 93-99.

8. Stagno S, Whitley RJ. Herpesvirus infections of pregnancy. Part I. Cytomegalovirus and Epstein-Barr virus
infections. N Eng J Med 1985; 313: 1270-1274.

9. Revello MG, Zavattoni M, Sarasini et al. Human Cytomegalovirus in blood of Immunocompetent persons during
primary Infection: Pronostic implications for pregnancy. J Infect Dis 1998;177: 1170-1175.

10. Landini MP and Mach M. Searching for antibodies specific for human cytomegalovirus: is it diagnostically useful?,
when and how. Scand. J. Infect. Dis. 1995 Suppl 99: 18-23.

11. Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory
Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.

12. HHS Publication, 5th ed., December 2009. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories.

13. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ⇌ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.

14. Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.

15. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.

16. Miendje Deyi Y, Goubau P, Bodeus M. False-positive IgM antibody tests for cytomegalovirus in patients with acute
Epstein-Barr virus infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000; 19: 557-560.

17. Drouet E, Chapuis-Cellier C, Bosshard S, et al. Oligo-monoclonal immunoglobulins frequently develop during
concurrent cytomegalovirus (CMV) and Epstein-Barr virus (EBV) infections in patients after renal transplantation.
Clin Exp Immunol 1999; 118: 465-472.

18. Möller E, Ström H, Al-Balaghi S. Role of polyclonal activation in specific immune responses. Relevance for findings
of antibody activity in various diseases. Scand J Immunol 1980; 12: 177-182.

Instruções de uso A80903 M Portuguese (Brazil) Access CMV IgM
MAIO 2020 Página 13 de 14



Beckman Coulter Eurocenter S.A., 22, rue Juste-Olivier. Case Postale 1044, CH - 1260 Nyon 1, Switzerland
Tel: +41 (0)22 365 36 11

Manufactured for: Beckman Coulter, Inc. 250 S. Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 U.S.A
Beckman Coulter do Brasil Com. e Imp. de Prod. de Lab. Ltda,
Alameda Rio Negro, 500, 15 andar, Torre B Alphaville Industrial,

CEP 06.454-00, Barueri, São Paulo, Brasil
CNPJ: 42.160.812/0001-44 Telefone: 0800-771-8818

Access CMV IgM Portuguese (Brazil) Instruções de uso A80903 M
Página 14 de 14 MAIO 2020


	toc
	EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PROFISSIONAIS
	PRINCÍPIO
	USO PREVISTO
	SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO
	METODOLOGIA

	AMOSTRA
	Coleta e preparação da amostra

	REAGENTES
	Informações sobre o produto
	AVISOS E PRECAUÇÕES
	COMPONENTES REATIVOS
	CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS
	MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS COM O KIT DE REAGENTES
	Equipamentos e materiais

	CALIBRAÇÃO
	INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

	CONTROLE DE QUALIDADE
	PROCEDIMENTO(S) DE TESTE
	PROCEDIMENTO
	INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
	Resultados do ensaio de IgM anti-CMV Access
	COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS
	RESULTADOS ESPERADOS

	NOTAS SOBRE PROCEDIMENTOS
	LIMITAÇÕES

	CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
	CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
	SENSIBILIDADE
	ESPECIFICIDADE
	REPRODUTIBILIDADE
	ESPECIFICIDADE ANALÍTICA/INTERFERÊNCIAS

	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
	Histórico de revisão
	Revisão M
	Legenda dos símbolos


	REFERÊNCIAS

	tables
	REVISÃO ANUAL
	Tabela 1.0 Access CMV IgM vs. Ensaio de comparação — Painéis de Seroconversão
	Tabela 2.0 Especificidade relativa do Access CMV IgM (Concordância negativa)
	Tabela 3.0 Reprodutibilidade do ensaio de IgM anti-CMV Access
	Tabela 4.0 Resumo da reação cruzada


