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SUMÁRIO 

  

Um imunoensaio enzimático (EIA) para a quantificação de imunocomplexos 
circulantes (CIC) contendo fragmentos de activação C3 em soro e plasma 
humano 
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 FINALIDADE 

O Imunoensaio enzimático de substituição celular CIC-Raji MicroVue mede os imunocomplexos contendo 
fragmentos de activação C3 em soro e plasma humano. 

 
RESUMO E EXPLICAÇÃO 
A importância dos imunocomplexos circulantes (CIC) e o seu relacionamento com diversas doenças tem 
sido objecto de investigação durante vários anos. A formação de imunocomplexos consiste num processo 
de protecção, contínuo e, normalmente, de carácter benigno de um sistema imunitário a funcionar 
normalmente. Os CIC são removidos da circulação no hospedeiro normal através de processos 
bioquímicos, enzimáticos e celulares complexos. A depuração eficaz de muitos dos CIC requer a activação 
do complemento. A activação do complemento irá resultar da deposição de fragmentos C3 dentro do 
imunocomplexo seguida pela eliminação intensificada por células fagocitárias do sistema 
reticuloendotelial. Em determinadas situações de doença que, por sua vez, não são completamente 
conhecidas, os imunocomplexos poderão não ser eficazmente eliminados do organismo. Nestas doenças, 
poderá ocorrer uma acumulação dos imunocomplexos e iniciar-se uma lesão dependente do complemento 
em diversos órgãos e tecidos. Esta activação do complemento poderá iniciar no hospedeiro uma série de 
eventos potencialmente destrutivos incluindo a produção de anafilatoxinas, lise celular, estimulação de 
leucócitos e activação de macrófagos e de outras células.1 Aquando da fixação dos imunocomplexos às 
paredes dos vasos ou às membranas celulares, poderá ocorrer a destruição do tecido normal como 
acontece em alguns casos de glomerulonefrite. 
 
Determinadas propriedades dos CIC influenciam a respectiva patogenicidade potencial. As propriedades 
com particular importância são: (1) natureza, tamanho e concentração do antigénio; (2) natureza, tamanho 
e concentração do anticorpo; (3) taxa de formação e depuração dos imunocomplexos.1,2 Os 
imunocomplexos circulantes foram medidos em variadas situações: por exemplo, infecções, doenças auto-
imunes, traumatismo e doenças proliferativas neoplásicas. Os estudos actuais sugerem que as 
determinações dos CIC podem ser importantes na avaliação de determinadas doenças e, por vezes, na 
monitorização da eficiência da terapêutica. Este aspecto aplica-se particularmente no lupus eritematoso 
sistémico (LES) e em algumas formas de artrite reumatóide (AR).3,4 O primeiro estado de doença ligado à 
formação de imunocomplexos foi a doença do soro, descrita no início de 1900 por von Pirquet. Desde essa 
altura, têm sido descritos níveis elevados de CIC em doenças auto-imunes (LES, síndrome relacionada com 
o LES, AR), glomerulonefrite, doença neoplásica (Hodgkin, leucemia), infecções bacterianas (endocardite 
bacteriana subaguda, lepra), infecções parasitárias (malária, esquistossomíase) e infecções virais (hepatite, 
mononucleose). 
 
Foram descritas mais de 40 técnicas de ensaio para detectar ou quantificar os CIC. Foram referidos testes 
como, por exemplo, o ensaio de célula Raji, teste de desvio C1q, teste de conglutinina, procedimentos de 
ligação de C1q de fase fluída, ensaio do factor reumatóide e ensaios de C1q de fase sólida.1,5 Uma vez que 
o tamanho e as propriedades físico-químicas dos CIC variam acentuadamente, nenhum destes ensaios foi 
aceite como padrão. Um estudo colaborativo patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, em 1978, 
determinou que nenhum dos métodos individuais era apropriado em todos os estados de doença suspeitos 
e foi recomendada a realização de, pelo menos, duas técnicas de ensaio diferentes para detectar e medir 
de forma adequada os CIC. 

 
PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO 
Os fragmentos do terceiro componente de complemento, C3, são muitas vezes covalentemente ligados aos 
imunocomplexos de activação do complemento. As células Raji, que derivaram de uma linha celular de 
cultura de linfócitos B contínua, contém receptores do complemento CR2 que se ligam aos fragmentos 
iC3b, C3d,g e C3d do C3 activado.6,7,8 O ensaio de CIC de células Raji baseia-se na capacidade dos 
receptores CR2 das células Raji de se ligarem aos imunocomplexos que contêm estes fragmentos C3.6 O 
imunoensaio enzimático de substituição celular CIC-Raji MicroVue mede, igualmente, os fragmentos C3 
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que contêm CIC, utilizando um anticorpo monoclonal imobilizado que liga especificamente os fragmentos 
iC3b, C3d,g e C3d de activação do C3 de uma forma análoga à reacção de ligação CR2 das células Raji. 
 

Na primeira etapa, os padrões e as amostras de soro ou plasma diluídas em Diluente de amostra 
complementar são adicionados aos poços de microensaio revestidos com anticorpos monoclonais para os 
fragmentos C3 humanos e, em seguida, são incubados. Durante a incubação, os imunocomplexos contendo 
fragmentos de activação C3 são capturados pelo anticorpo de fase sólida. Após a incubação, um ciclo de 
lavagem remove as proteínas séricas ou plasmáticas não ligadas. 
 

Na segunda etapa, é adicionada IgG anti-humana de ratinho conjugada com peroxidase de rábano (HRP) a 
cada poço de teste e incubada. Durante este processo de incubação, o conjugado liga-se aos 
imunocomplexos que se encontram, então, ligados nos poços de microensaio. Um ciclo de lavagem remove 
o conjugado não ligado. 
 

Na terceira fase, é adicionado um substrato enzimático a cada poço de teste. O anticorpo conjugado com 
HRP ligado reage com o substrato cromogénico formando uma cor verde. Após a incubação, é adicionado 
um reagente para interromper o desenvolvimento da cor. 
 

As absorvências da amostra padrão e de teste (valores A405) são medidas espectrofotometricamente. A 
intensidade da cor verde que se forma é proporcional à quantidade de CIC que se ligam na fase sólida. É 
gerada uma curva padrão através da representação gráfica dos valores A405 obtidos com cada padrão 
versus a respectiva concentração indicada. A concentração dos imunocomplexos apresentados na amostra 
de teste é determinada por referência à curva padrão. Os resultados são expressos em microgramas de 
equivalentes de gamaglobulinas humanas agregadas por calor e com tratamento sérico (HAGG) por mL (μg 
Eq/mL). Para confirmar um resultado positivo de CIC, a amostra poderá ser analisada após a diluição em 
Diluente de confirmação CIC-Raji que contém anticorpos de bloqueio com especificidades semelhantes às 
do anticorpo imobilizado no poço de microensaio. 

 
REAGENTES E MATERIAIS FORNECIDOS 
O kit EIA de substituição celular CIC-Raji contém o seguinte: 
 

A 
B 
C 
D 
E 

Padrões CIC-Raji Referências A9970-A9974 1 cada, 2 mL 
Cada um contém uma quantidade conhecida de gamaglobulinas humanas agregadas por calor e com 
tratamento sérico (HAGG) (HAGG) em PBS, 2,5% de estabilizadores, timerosal a 0,01% 

L 
 

Controlo baixo de CIC-RCR Referência A9919 3 cada 
(Liofilizados) Quando reconstituídos, contém níveis reduzidos de HAGG tratadas em soro, 20 mm de 
EDTA e 0,01% de timerosal 

N  Controlo alto de CIC-RCR Referência A9920 3 cada 
(Liofilizados) Quando reconstituídos, contém níveis elevados de HAGG tratadas em soro, 20 mm de 
EDTA e 0,01% de timerosal 

❶ Placa de microensaio Referência A9512 12 cada 
Com 96 poços com retentor e suporte composta por tiras de oito poços revestidas com fragmentos C3 
anti-humanos de ratinho numa embalagem de alumínio resselável 

❷ Solução de paragem Referência A3673 6 mL 
Contém 250 mM de ácido oxálico 

❸ Concentrado de solução de lavagem 20X Referência A9957 2 x 50 mL 
Quando diluído, cada um contém solução salina tamponada com fosfato (PBS), 1,0% de Tween-20® e 
0,035% de ProClin® 300 
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❹ Diluente de amostra complementar Referência A3670 50 mL 
Contém PBS, 2,5% de estabilizadores, 0,035% de ProClin 300 

❺ Diluente de substrato  Referência A3672 25 mL 
Contém 0,1M de tampão citrato e H2O2 a 0,05% 

❻ Concentrado de substrato Referência A3671 1,5 mL 
Contém 0,7% de ácido 2,2’-azino-di(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico), sal de diamónio 

❼ Conjugado CIC-Raji Referência A9516 2 x 3 mL 
Contém IgG anti-humana (ratinho) conjugada com peroxidase suspensa num tampão estabilizador de 
HRP com conservante 

❽ Diluente de confirmação CIC-Raji Referência A9517 12 mL 
Contém PBS, 2,5% de estabilizadores, anticorpo anti-humano de fragmentos C3, 0,035% de ProClin 
300 

 Tween-20® é uma marca comercial de Atlas Chemical Industries, Inc. 
ProClin® é uma marca comercial registada da Rohm and Haas Company. 

 
MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS 
◼ Cronómetro (intervalo de 60 minutos) 
◼ Calculadora ou outro método computacional para validar o ensaio 
◼ Placas de microensaio e/ou tubos de ensaio e suportes limpos e não utilizados. 
◼ Recipiente para a diluição do tampão de lavagem 
◼ Frasco de lavagem ou outro sistema de lavagem de imunoensaio 
◼ Pipeta multicanal (8 ou 12 canais) ajustável ou micropipetas de repetição (opcional) 
◼ Pipetas limpas, 1 mL, 5 mL e 10 mL 
◼ Micropipetas e pontas de pipetas 

◼ Leitor de placa com capacidade para leituras de A405 de densidade óptica entre 0,0 e 2,0 
◼ Água desionizada ou destilada 

 
WARNINGS AND PRECAUTIONS 
◼ Para utilização em diagnóstico In vitro. 
◼ Tratar as amostras como material que possa constituir perigo biológico.  
◼ Seguir as Precauções universais ao manusear o conteúdo deste kit e quaisquer amostras de doentes. 
◼ Utilizar os reagentes fornecidos como uma unidade integral antes do fim do prazo de validade indicado 

no rótulo da embalagem. 
◼ Conservar os reagentes de ensaio conforme indicado. 
◼ Não utilizar as tiras revestidas se a bolsa estiver perfurada. 
◼ O timerosal é utilizado como conservante. O contacto incidental ou a ingestão de tampões ou 

reagentes contendo timerosal pode resultar num aumento de reacções de hipersensibilidade incluindo 
irritação na pele, olhos ou boca. Procurar assistência médica se os sintomas forem manifestados. A 
exposição ao timerosal poderá ter efeitos mutagénicos potenciais. Evitar o contacto com bases e 
ácidos fortes. 

◼ O ProClin 300 é utilizado como conservante. O contacto incidental ou a ingestão de tampões ou 
reagentes contendo ProClin pode provocar irritação na pele, olhos ou boca. Devem ser utilizadas as 
boas práticas laboratoriais para reduzir a exposição. Procurar assistência médica se os sintomas forem 
manifestados. 

◼ Recomenda-se a utilização de pipetas multicanal ou pipetadores de repetição para garantir uma 
administração atempada dos reagentes. 

◼ De modo a se obter uma medição exacta das amostras, as amostras e os padrões devem ser 
adicionados de forma precisa.Pipetar com cuidado utilizando apenas equipamento calibrado. 

◼ É essencial assegurar uma colheita e conservação adequadas das amostras de teste para se obter 
resultados exactos (consultar COLHEITA E CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS). 
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◼ Evitar a contaminação cruzada ou microbiana das amostras, reagentes ou materiais. Em caso de 
contaminação, poderão ser obtidos resultados incorrectos. 

◼ Analisar cada amostra em duplicado. 
◼ Não utilizar um poço de microensaio para mais do que um teste. 
◼ A utilização de tempos de incubação e temperaturas que não os especificados na secção 

PROCEDIMENTO DO ENSAIO pode dar origem a resultados erróneos. 
◼ O Concentrado de substrato é sensível à luz. Evitar a exposição prolongada à luz directa ou clara. 

Conservar os reagentes num local escuro quando não estiverem a ser utilizados. 
◼ Não permitir que os poços de microensaio sequem após o início do ensaio. 
◼ Aquando da adição ou aspiração de líquidos dos poços de microensaio, não raspar nem tocar no fundo 

dos poços. 
◼ A utilização de amostras inactivadas por calor, hiperlipémicas ou contaminadas podem originar 

resultados erróneos. 
◼ Para evitar a formação de aerossol durante a lavagem, utilizar um aparelho para aspirar o fluido de 

lavagem para dentro de um frasco contendo lixívia doméstica. 

◼ Este ensaio pode ser realizado com qualquer método de lavagem validado. Para a obtenção de 
melhores resultados, não utilize uma pipeta multicanal para lavar a placa de microensaio.   

◼ Os testes devem ser realizados numa área com ventilação adequada. 
◼ Elimine os recipientes e conteúdo não utilizado de acordo com federais, estatais e requisitos 

regulamentares locais. 
◼ Usar vestuário adequado, luvas e protecção de rosto e olhos sempre que manusear o conteúdo deste 

kit. 
◼ Lave bem as mãos após o manuseamento. 
◼ Para obter informações adicionais sobre os símbolos de perigo, segurança, o manuseamento e a 

eliminação dos componentes contidos neste kit, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) 
disponível em quidel.com. 

 
CONSERVAÇÃO 
Conservar o kit não aberto a 2°C a 8°C. Após a abertura do kit, o Concentrado de solução de lavagem 20X 
pode ser conservado a 2°C a 30°C. 
 
Após a selecção dos reagentes ou materiais a utilizar no ensaio, voltar a colocar os reagentes não utilizados 
imediatamente às temperaturas de conservação apropriadas. Colocar os reagentes e materiais à 
temperatura ambiente (15°C a 30°C) antes de utilizar. 

 
INDICAÇÕES DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO DOS REAGENTES 
O Concentrado de substrato pode variar em termos de cor de incolor a verde pálido ou escuro. Esta 
condição não irá influenciar o desempenho. No entanto, a Solução de substrato acabada de preparar deve 
apresentar-se incolor a verde pálido. Uma cor verde-escuro indica que a Solução de substrato preparada 
ficou deteriorada, devendo ser eliminada e deve ser preparada uma nova Solução de substrato em 
recipientes de vidro limpos. 
 
A turvação ou descoloração da Solução de lavagem diluída indica uma deterioração do reagente em 
questão. Se tal acontecer, a solução deve ser eliminada. 

 
COLHEITA E CONSERVAÇÃO DA AMOSTRA 
Manusear e eliminar todas as amostras utilizando as Precauções universais. 
A colheita das amostras de soro ou plasma deve ser realizada de forma asséptica e as amostras devem ser 
preparadas utilizando as técnicas padrão para os testes laboratoriais clínicos.9,10 As amostras não devem 
ser inactivadas por calor. Todas as partículas devem ser removidas as amostras por centrifugação de baixa 
velocidade antes da análise. 
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As amostras podem ser conservadas em gelo a, aproximadamente 0°C, durante no máximo 6 horas. Se as 
amostras forem conservadas durante o período superior, estas deverão ser congeladas a –70°C ou a uma 
temperatura inferior (a conservação a –20°C poderá originar resultados erróneos). 
 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 
Consultar a Tabela 1 para mais informações sobre as quantidades de Solução de substrato e as tiras de 
microensaio necessárias de acordo com o número de testes. Após remoção dos reagentes e materiais 
necessários, voltar a colocar os artigos não utilizados às temperaturas de conservação apropriadas 
(consultar CONSERVAÇÃO). Colocar todos os reagentes e materiais para o ensaio à temperatura ambiente 
(15°C a 30°C) antes de utilizar. 
 
1. Solução de lavagem. 

Misturar o Concentrado de solução de lavagem 20X, invertendo o frasco diversas vezes. Se o 
Concentrado de solução de lavagem 20X tiver sido conservado a 2°C a 8°C, poderá ter ocorrido a 
formação de cristais. Para dissolver os cristais, aquecer o frasco em banho-maria a 37°C a 50°C até que 
todos os cristais se tenham dissolvido e, em seguida, misturar completamente. Preparar a Solução de 
lavagem, diluindo todo o conteúdo de um dos frascos de Concentrado de solução de lavagem 20X, até 
um litro, com água destilada ou desionizada. Misturar completamente. A Solução de lavagem 
permanece estável durante 30 dias, quando conservada num recipiente limpo a 2°C a 8°C. Em caso de 
descoloração ou turvação, eliminar o reagente. 

 
2. Selecção das Tiras de microensaio. 

Determinar o número de tiras de microensaio necessárias para o ensaio, consultando a Tabela 1. 
Retirar o retentor da tira da placa montada. Retirar as tiras que não vão ser necessárias e colocá-las no 
saco de armazenamento, voltar a selar o saco e conservá-lo a 2°C a 8°C. Fixar as tiras a serem utilizadas 
no ensaio. 

 
3. Diluição da amostra. 

Atenção: Manusear todos as amostras como potencialmente infecciosas. Não utilizar amostras 
inactivadas pelo calor ou contaminadas. 

 
Determinar o número (N) de amostras a serem testadas. Identificar os tubos de ensaio de n.º 1 a n.º N 
e registar na ficha de dados fornecida qual a amostra que corresponde a cada tubo. 

 
Preparar uma diluição 1:50 de cada amostra utilizando o Diluente de amostra complementar (por 
exemplo, 10 μL de amostra de teste misturados com 490 μL de Diluente de amostra complementar). 
Misturar completamente, mas evitar a formação de espuma e bolhas. Não conservar nem reutilizar 
amostras diluídas. 

 
4. Adicionar amostras diluídas aos poços de microtitulação. 

Pode ser utilizado qualquer um dos dois métodos para adicionar amostras diluídas, padrões, controlos 
e tampão aos poços (ver Etapa 5 do PROCEDIMENTO DO ENSAIO). Para as séries de ensaios pequenas 
nas quais apenas são testadas algumas amostras, as amostras diluídas e os demais reagentes podem 
ser adicionados directamente aos respectivos poços atribuídos como uma micropipeta (100 μL/poço). 
Para as sérias pequenas ou grandes, mas especialmente para as séries de maior dimensão, 
recomendamos a utilização de um pipetador de multicanal para adicionar as amostras, conforme se 
segue. (Poderá ser utilizado um pipetador multicanal para adicionar também, de forma conveniente, 
o Conjugado, Substrato e Solução de paragem.) 

 
De modo a carregar os padrões, controlos e amostras diluídas nos poços de microensaio da forma mais 
rápida possível, pode ser utilizada um procedimento por “replica plating”. Em vez de se adicionar 100 
μL de cada padrão, controlo ou amostra diluída, individual-mente, aos poços revestidos com anticorpo, 
é possível adicionar 120–130 μL de cada solução a cada um dos poços individuais numa placa vazia 
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(não fornecida) correspondendo ao padrão de EIA final pretendido. Depois de todas as soluções a 
serem testadas terem sido adicionadas aos poços de microensaio na placa vazia, transferir 
rapidamente 100 μL de cada poço de branco para os poços revestidos com anticorpo, utilizando um 
micropepitador multicanal. Para evitar a possibilidade de contaminação cruzada, as pontas de pipeta 
têm de ser substituídas sempre que ocorrer uma alteração na composição das amostras a serem 
transferidas. 

 
5. Diluição de confirmação de CIC-Raji (opcional). 

Caso se pretenda obter a confirmação dos resultados positivos, determinar o número (N) de amostras 
a serem confirmadas. Identificar os tubos n.º 1c a n.º Nc e registar. Preparar uma diluição 1:50 
utilizando o Diluente de confirmação CIC-Raji. Uma amostra diluída no Diluente de confirmação CIC-
Raji tem de ser processada concorrentemente com a mesma diluição de amostra no Diluente de 
amostra complementar. 

 
6. Preparação da solução de substrato. 

Preparar apenas antes de utilizar. Determinar o volume necessário de Solução de substrato a partir da 
Tabela 1, em baixo. Preparar a Solução de substrato, adicionando 50 μL de Concentrado de substrato a 
cada mL de Diluente de substrato. Misturar completamente. 

 
7. Controlos de CIC. 

Cada controlo deve ser reconstituído com 1,0 ± 0,05 mL de diluente de amostra do complemento 
fornecido. Após a reconstituição, misturar suave, mas completamente, cada frasco para assegurar uma 
rehidratação completa. Deixar as soluções rehidratadas incubar à temperatura ambiente (15°C a 30°C) 
durante 10 a 15 minutos. Misturar suavemente, mas mais uma vez completamente, e utilizar. NÃO É 
NECESSÁRIA UMA MAIOR DILUIÇÃO! 

 
Tabela 1 

Requisitos do Ensaio 

 

 
PROCEDIMENTO DO ENSAIO 
Ler o folheto informativo do produto na íntegra antes de começar o ensaio. 
Consultar as secções PREPARAÇÃO DOS REAGENTES e AVISOS E PRECAUÇÕES antes de continuar. 
1. Registar as posições dos poços de microensaio correspondentes ao(s) poço(s) de branco, todas as 

amostras de teste, padrões e controlos, bem como os números de lote indicados dos rótulos dos 
frascos. Identificar um canto da Placa de microensaio, para fins de orientação. 

Poços1 
Tiras 
de 8 

poços 

Solução de 
substrato 
necessária 

(mL) 

Diluente de 
substrato 

(mL) 

Concentrado  
de substrato 

(µL) 

16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
88 
96 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1,6 
2,4 
3,2 
4,0 
4,8 
5,6 
6,4 
7,2 
8,0 
8,8 
9,6 

2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 
9,0 

10,0 

100 
150 
200 
250 
250 
300 
350 
400 
450 
450 
500 

1Determinar o número de amostras a serem testadas e adicionar quinze (15) poços para os cinco (5) Padrões, os Controlos 
baixo e alto a serem testados (em duplicado) e um poço de branco. Recomenda-se que os padrões e controlos duplicados 
sejam testados em tiras de microensaio separadas, sempre que possível. 
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2. Preparar as tiras de microensaio, conforme se segue: 
a. Rehidratar os poços de microensaio adicionando, aproximadamente, 300 μL de Solução de 

lavagem a cada poço utilizando um frasco de lavagem ou outro dispositivo de enchimento. 
b. Incubar à temperatura ambiente (15°C a 30°C) durante 1 a 2 minutos. 
c. Aspirar o conteúdo de cada poço. 
d. Inverter a placa e bater duas vezes com firmeza em papel absorvente para remover qualquer 

líquido remanescente. Não deixar secar os poços. 
3. Adicionar 100 μL de Diluente de amostra complementar ao(s) poço(s) que irão ser utilizados para 

definir o branco do leitor de placa. 
4. Adicionar 100 μL de cada Padrão de CIC-Raji (A, B, C, D e E) aos poços duplicados. 
5. Adicionar 100 μL de cada amostra diluída ao respectivo poço de microensaio atribuído. Consultar 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES, Etapa 4. 
6. Incubar à temperatura ambiente (15°C a 30°C) durante 60 ± 1 minutos. 
7. Lavar as tiras de tiras de microensaio, conforme se segue: 

a. Após a incubação da etapa 6 (e na etapa 9 seguinte), retirar o fluido de cada poço. 
b. Adicionar, aproximadamente, 300 μL de Solução de lavagem a cada poço utilizando um frasco de 

lavagem ou outro dispositivo de enchimento. 
c. Incubar os poços durante 1 minuto à temperatura ambiente (15°C a 30°C). 
d. Retirar o fluido de cada poço. 
e. Adicionar, aproximadamente, 300 μL de Solução de lavagem a cada poço. 
f. Retirar o fluido de cada poço. 
g. Repetir as etapas e-f mais três vezes. 
h. Após este quinto ciclo de lavagem, inverter a placa e bater duas vezes com firmeza em papel 

absorvente para remover qualquer fluido remanescente. 
8. Utilizando uma pipeta multicanal ou de repetição, distribuir 50 μL de Conjugado CIC-Raji em cada poço 

de teste lavado, incluindo o(s) poço(s) de branco. 
9. Incubar as tiras de microensaio à temperatura ambiente (15°C a 30°C) durante 30 ± 1 minutos. 

Preparar a Solução de substrato durante esta etapa de incubação (consultar PREPARAÇÃO DOS 
REAGENTES, etapa 6). 

10. Lavar os poços de microensaio após a incubação de 30 minutos da Etapa 9, conforme descrito 
anteriormente na etapa 7. 

11. Imediatamente após ao procedimento de lavagem, utilizando uma pipeta multicanal ou de repetição 
distribuir 100 μL da Solução de substrato recém-preparada em cada poço, incluindo o(s) branco(s). 

12. Incubar as tiras de microensaio à temperatura ambiente (15°C a 30°C) durante 30 ± 1 minutos. 
13. Utilizando uma pipeta multicanal ou de repetição, adicionar 50 μL de Solução de paragem a cada poço 

para interromper a reacção enzimática. A Solução de paragem deverá ser adicionada aos poços na 
mesma ordem e na mesma proporção que a Solução de substrato. Bater ligeiramente na placa para 
fazer dispersar o desenvolvimento da cor de forma uniforme. 

14. Determinar a leitura de absorvência a 405 nm (valor A405) para cada poço de teste, no espaço de uma 
hora após a adição da Solução de paragem (etapa 13), efectuando uma correcção do branco de acordo 
com o sistema espectrofotométrico que estiver a ser utilizado. 

15. Manter o suporte da tira e o retentor da tira para utilização posterior. 
16. Eliminar as amostras diluídas e substrato remanescentes e as tiras de microensaio utilizadas  de acordo 

com federais, estatais e requisitos regulamentares locais. Manter o suporte da tira e o retentor da tira 
para utilização posterior. 

 
MÉTODO DE CONFIRMAÇÃO RECOMENDADO 
Caso seja necessária uma confirmação independente de um resultado positivo ou se um resultado positivo 
for inconsistente com a interpretação clínica, a amostra positiva pode ser novamente analisada utilizando 
um teste de confirmação. Não é possível confirmar um resultado negativo. O método de confirmação 
utiliza um diluente de amostra (o Diluente de confirmação CIC-Raji) que contém anticorpos de fragmentos 
C3 anti-humanos. Para confirmar um resultado positivo, tem de se proceder à diluição de uma alíquota da 
amostra no Diluente de confirmação CIC-Raji e à diluição de uma segunda alíquota de forma semelhante 
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no Diluente de amostra complementar. Ambas as amostras são, em seguida, analisadas de acordo com o 
procedimento habitual EIA de substituição celular CIC-Raji MicroVue. Consultar as secções PREPARAÇÃO 
DOS REAGENTES e INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS para informações mais detalhadas. 

 
CONTROLO DE QUALIDADE 
Se o controlo positivo e/ou negativo não apresentar o desempenho especificado, contactar a Assistência 
Técnica da Quidel o quanto antes. 
 
Além dos controlos, o Ensaio de substituição celular CIC-Raji MicroVue inclui ainda um MÉTODO DE 
CONFIRMAÇÃO RECOMENDADO e PARÂMETROS DE VALIDAÇÃO. 
 
Ao se utilizar os Controlos, os Padrões com validação e o método de confirmação, dever-se-á obter 
resultado reprodutível e exacto. 

 
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
Cálculo dos resultados 
Cálculos:  A curva padrão é gerada usando o valor de A405 subtraído ao branco de cada padrão CIC-Raji no 
eixo y versus os microgramas atribuídos dos equivalentes de gamaglobulina com agregação térmica 
tratados com soro/ml (μg Eq/ml), indicados no certificado de análise para cada padrão no eixo x. Após a 
regressão linear, a curva padrão gerada tem de cumprir os requisitos de validação (ver abaixo). As 
concentrações da amostra são então calculadas diretamente a partir da curva padrão. A maioria dos 
computadores e calculadores conseguem efetuar estes cálculos. 
 
Alternativamente, os dados podem ser manualmente representados em gráfico e os valores (μg Eq/mL) 
das amostras de teste podem ser directamente lidos a partir a linha de melhor ajustamento da curva 
padrão. Na Figura 1 é apresentado um exemplo de uma curva padrão típica. 
 

Figura 1 
Exemplo da curva padrão 

 
 

Cálculo do teste de confirmação: Para confirmar um resultado positivo, a concentração de imunocomplexo 
[CIC] determinada na amostra diluída no Diluente de confirmação CIC-Raji é dividida pela concentração de 
imunocomplexo medida na amostra diluída no Diluente de amostra complementar para gerar uma razão: 
 

rácio =  
[CIC] em Diluente de confirmação CIC-Raji 

[CIC] em Diluente de amostra complementar 

 

Amostra A405 µg Eq/mL 

Padrão A 0,6 0 
Padrão B 0,18 5 
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Padrão C 0,45 17 
Padrão D 0,75 30 
Padrão E 1,16 48 

   
Amostra 1 0,15 3,9 
Amostra 2 0,50 19,1 
Amostra 3 1,00 40,9 

r = 1,00 m = 0,023 b = 0,06 

 

Validação  
Determinar o declive, intercepção e coeficiente de correlação da linha de melhor ajustamento derivada. Os 
valores têm de se situar dentro dos intervalos especificados para qualificar o ensaio: 
 

Coeficiente de correlação (r):  > 0.95 

Declive (m): da 0,013 a 0,034 

Intercepção y (b): (–)0,07 a (+)0,10 

 
A maioria dos indivíduos normais demonstraram níveis mensuráveis de CIC. Uma vez que não existe um 
nível anormal aceite de CIC, o utilizador deverá estabelecer níveis normais a nível interno. Como 
orientação, os níveis de CIC baseados nos resultados obtidos a partir de populações normais descritos em 
VALORES ESPERADOS são os seguintes: 
 
Resultados normais: Valores iguais ou inferiores a 15 μg Eq/mL são considerados normais em termos de 
níveis de CIC. 
 
Resultados anormais:  Valores maiores ou iguais a 20 μg Eq/ml são considerados anormais para os níveis 
de CIC. Os espécimes cujas concentrações medidas de CIC sejam maiores do que a concentração E do 
padrão CIC-Raji devem ser reportados como maiores do que a concentração E do padrão CIC-Raji atribuída 
indicada no certificado de análise. 
 
Valores equívocos: Os valores superiores a 15 μg Eq/mL e inferiores a 20 μg Eq/mL são equívocos. Estas 
amostras poderão ser novamente testadas ou poderá ser colhida e testada uma nova amostra, caso seja 
indicado. Se ocorrer a repetição de uma amostra equívoca como equívoca, a amostra é então considerada 
significativamente superior ao normal e poderá ser referida como anormal. 
 
Resultados de confirmação: Se a razão for inferior a 0,5, o resultado positivo de CIC é confirmado. Por 
outras palavras, uma redução superior a 50% na concentração aparente de CIC confirma um resultado 
positivo. 
 
Ocasionalmente, poderá não existir uma confirmação das amostras positivas. As amostras sem 
confirmação poderão dever-se, entre outras razões, a: (1) um manuseamento incorrecto das amostras (por 
exemplo, amostra contaminadas ou inactivadas por calor) ou (2) a amostra que contêm anticorpos de IgG 
humana que se ligam à IgG de ratinho. Estas amostras, no entanto, não são necessariamente negativas aos 
CIC. O material responsável pela ocorrência do resultado falso positivo aparente poderá ocultar 
concomitantemente a ocorrência de CIC que, caso estivessem presentes isoladamente, iriam de outro 
modo indicar um resultado positivo de CIC confirmável. 
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LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO 
Este teste mede os imunocomplexos ou agregados de IgG humana contendo fragmentos de activação C3. 
Por essa razão, as condições que promovem a agregação de IgG ou a activação do complemento têm de 
ser evitadas durante a colheita e processamento da amostra. 

 
VALORES ESPERADOS 
Cinquenta (50) soros seleccionados foram obtidos a partir de um laboratório de referência que recebe 
amostra de vários locais dos Estados Unidos. Estes soros foram testados no EIA de substituição celular CIC-
Raji MicroVue e no ensaio de célula Raji do laboratório de referência. Verificou-se uma concordância de 
92% entre os dois ensaios relativamente à medição da presença de CIC. 
 
Os soros obtidos de sessenta e dois (62) doentes com LES em duas clínicas na parte leste dos EUA e de 
vinte e nove (29) doentes com AR numa clínica de reumatologia no sul dos EUA foram testados no EIA de 
substituição celular CIC-Raji MicroVue. Além disso, foram testados soros de vinte e seis (26) indivíduos 
normais e saudáveis nos dois locais clínicos com LES e de vinte e cinco (25) doentes clinicamente não auto-
imunes pertencentes à clínica de reumatologia. As concentrações médias de CIC, os desvio padrão e a 
distribuição de frequência de cada população estão apresentados nas Figuras 2, 3 e 4. 

 
Figura 2 

Eia de Subst. Celular CIC-Raji  
População com lupus eritematoso sistémico 

 

 
 

Figura 3 
Eia de Subst. Celular CIC-Raji  

População com artrite reumatóide 
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Figura 4 
Saggio Imm. CIC-Raji Cell Replacement  

População controlo 
 

 
 
Num local com LES e no local com AR, o grau de actividade da doença foi atribuído independentemente de 
quaisquer dados laboratoriais de CIC. Esta avaliação foi efectuada pelo(s) médico(s) assistente(s). Para 
assegurar a consistência dos valores reportados, um médico em cada local reviu posteriormente os registos 
dos doentes e atribui a actividade da doença. Um doente de AR foi descrito como “burnout” de fase tardia. 
O resultado de CIC para este doente era 1 μg Eq/mL. Uma vez que não se verificaram casos semelhantes de 
outros doentes com AR, este resultado individual não está incluído na Tabela 2. 
 
A Tabela 2 apresenta a relação observada entre a medição de CIC pelo Imunoensaio enzimático de 
substituição celular CIC-Raji MicroVue e a actividade da doença dos doentes. 
 

Tabela 2 
Resultados do Ensaio de substituição Celular CIC-Raji Comparados com a Actividade da Doença 

 % Anormal* 

 Actividade  
baixa 

Actividade 
moderada 

Actividade  
elevada 

LES 8 % (1/12) 36 % (4/11) 79 % (11/14) 

AR 0 % (0/4) 19 % (3/16) 50 % (4/8) 
* Dentro dos parênteses (dentro de cada % anormal) está indicado o número de doentes com testes 
anormais dividido pelo número de doentes classificados com a actividade da doença em particular. 

 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 
Exactidão 
Foi utilizado um Padrão de imunocomplexos da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, complexos 
toxóides de tétano-toxóides anti-tétano pré-incubados em soro humano normal recém-colhido, para 
normalizar o ensaio. Para testar a exactidão do ensaio, foram testadas cinco diluições do Padrão da OMS 
em triplicado em nove séries no kit MicroVue. 
 
As concentrações analisadas demonstraram uma correlação de 0,99 com os valores conhecidos. 
 

Reprodutibilidade 
As amostras dos doentes e os Padrões do kit foram testados em nove séries de ensaios em dois lotes de 
kits diferentes. Cada amostra foi testada em triplicado com cada série de ensaio. A variação média entre 
cada série para as amostras e Padrões do kit é apresentada na Tabela 3, como uma variação inter-ensaio. A 
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variação média em cada série para as amostras e Padrões do kit é apresentada na Tabela 3, como uma 
variação intra-ensaio. 
 

Tabela 3 
Reprodutibilidade do Ensaio 

 
 Média 

(µg Eq/mL) 
Intra-ensaio 

(% CV) 
Inter-ensaio 

(% CV) 

Amostra 
1 56 5 9 

2 13 9 23 

Padrão 

1 4 8 30 

2 11 7 15 

3 23 5 9 

4 32 4 6 

5 40 5 6 

6 48 4 5 

7 59 3 4 

 

Sensibilidade 
O EIA de substituição celular CIC-Raji MicroVue mede, pelo menos, 4 μg Eq/mL ou quantidade superior de 
analito de CIC com base na comparação com o Padrão da OMS. 
 

Especificidade 
Os cinquenta e um (51) soros de controlo descritos na secção VALORES DE EXEMPLO foram testados no 
ensaio de Substituição celular CIC-Raji MicroVue. Apenas três foram positivos (repetidamente superiores a 
15 μg Eq/mL), produzindo uma especificidade de 94%. 

 
ASSISTÊNCIA 
Para obter assistência fora dos EUA, contactar o distribuidor local. A informações adicionais sobre Quidel, 
nossos produtos, e nossos distribuidores pode ser encontrada em nosso web site em quidel.com. 
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MicroVue é uma marca comercial registada da Quidel Corporation. Quaisquer outras marcas comerciais 
neste documento são propriedade dos respetivos detentores e a sua utilização no presente documento 
não implica qualquer tipo de patrocínio ou endosso de produtos ou serviços. 
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