GLICOSE
1. FINALIDADE
Teste enzimático colorimétrico para doseamento da glicose em fluidos
orgânicos.
2. INTRODUÇÃO
A glicose é a principal fonte energética do organismo humano, e pode ser
proveniente da dieta ou produzida através de vias metabólicas a partir das
gorduras ou outros componentes em casos extremos. Para seu doseamento
durante décadas utilizaram-se processos colorimétricos como SomogyNelson e O-Toluidina. Em 1948 surgiram os primeiros estudos para o uso de
técnicas enzimáticas. O uso da Glicose Oxidase/Peroxidase (GOD-POD) foi
proposto por Keston.
3. IMPORTÂNCIA CLÍNICA
A doença mais comumente associada aos distúrbios da glicose no sangue é o
diabetes mellitus, que se caracteriza pela hiperglicemia (elevação da taxa de
glicose sangüínea), apesar do paciente poder apresentar quadros
hipoglicêmicos (diminuição nos teores de glicose no sangue). Outros eventos
clínicos podem causar hiperglicemia, como distúrbios da tireóide
(hipertireoidismo), distúrbios pituitários (hiperpituitarismo), distúrbios da
adrenal, doenças hepáticas, uremia, síndrome de Cushing, câncer, lesões
traumáticas, doenças infecciosas, stress e terapias por corticóides. A
glicemia pode assumir uma amplitude de variação muito grande, chegando a
valores tanto baixos (< 10 mg/dL) como altos (> 2000 mg/dL). No caso do
diabetes mellitus, quando se obtiverem valores em jejum acima de 126
mg/dL o paciente deverá ser submetido a outras provas diagnósticas, como o
Teste de Tolerância a Glicose, etc.
4. AMOSTRA
a- Preparo do paciente
Apesar do fato da avaliação da glicose poder ser efetuada fora de jejum,
aconselha-se o paciente a fazer um jejum prévio de 8- 12 horas.
b- Tipos de amostra
- Soro: recém-obtido separado do coágulo o mais rapidamente possível e
isento de hemólise.
- Plasma: com heparina ou EDTA , devendo sua separação após a coleta ser a
mais rápida possível. Para se evitar a glicólise in vitro, recomenda-se que a
coleta seja feita com anticoagulant e à base de fluoreto (glicoclin código
610181).
- LCR (Líquido Cefalorraquidiano): as amostras devem ser analisadas o mais
prontamente possível , visto que na temperatura ambiente mantém-se
estável por até 8 horas, desde que não haja contaminação por células
sangüíneas .
c- Armazenamento e estabilidade
O soro deve ser separado o mais rapidamente possível, visto que as enzimas
glicolíticas presentes nas células do sangue mantém-se ativas, ocasionando
um decréscimo da concentração de glicose na amostra na razão de 7 mg/dL
em cada hora. O plasma possui as mesmas condições do soro para
armazenamento. O LCR mantém-se estável por até 8h em temperatura
ambiente, por 24h em geladeira (2-8 oC) ou por algumas semanas em freezer
(-20 oC).Condiciona-se a estabilidade do LCR à sua não contaminação
microbiana.
d- Critérios de rejeição
As amostras que apresentarem alto grau de hemólise, ou sinais de
contaminação microbiana devem ser rejeitadas.
e- Precauções e cuidados especiais
Todas as amostras devem ser manipuladas com extrema cautela, pois
podem veicular diversas doenças infecto-contagiosas (hepatite, SIDA etc.).
Seu descarte deve ser feito preferencialmente após sua autoclavação,
devendo-se evitar sua eliminação diretamente no meio ambiente. Igual
cuidado se recomenda no descarte de outros materiais como ponteiras
plásticas, agulhas e seringas.
5. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO
a- Princípio de Técnica
D-Glicose + H2O + O2 GOD Ác. Gliconico + 2H2O2
2H2O2 + Hidroxibenzoato + 4 Aminofenazona POD complexo corado

Aonde: GOD = Glicose Oxidase e POD = Peroxidase
O complexo corado (vermelho) apresenta absorbância proporcional à
concentração de glicose na amostra analisada, medida a 500 nm (filtro verde
500-520 nm).
b- Reagentes
Constituintes
Constituinte
4-Aminofenazona
Hidroxibenzoato
Glicose oxidase
Peroxidase
Tampão

Concentração
0,2 mmol/L
5 mmol/L
10.000 U/L
500 U/L
q.s.p.

- Padrão de Glicose: Solução padrão contendo 100 mg/dL de glicose em
ácido benzóico a 0,16%. Em equipamentos automáticos, recomenda-se o
uso de calibradores com matriz proteica..
c-Armazenamento e estabilidade
Para fins de transporte o conjunto pode permanecer por até 72h em
temperatura ambiente. No laboratório deve ser mantido em geladeira (2-8
o
C) aonde permanece estável até a data de vencimento expressa em rótulo
desde que isento de contaminação química ou microbiana.
d- Precauções e cuidados especiais
- Procurar tirar a alíquota de trabalho sem o uso de pipetas, de forma a
manter a integridade do reagente e evitar variação de temperatura;
- Quando utilizado em equipamentos de automação, a transferência do
reagente para os recipientes do equipamento deve ser feita cuidadosamente
de forma a evitar possíveis contaminações que venham a interferir em sua
performance;
- Caso o reagente de trabalho apresente coloração ligeiramente rósea,
determina-se a absorbância do mesmo a 505 nm frente a água, e se esta for
superior a 0,300 o reagente deverá ser descartado;
- Os reagentes destinam-se ao uso in vitro, devendo-se evitar seu contato
com a pele, olhos e mucosas.
6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (porém não fornecidos)
- Espectrofotômetro , fotocolorímetro ou equipamento automatizado;
- Banho-maria;
- Cronômetro;
- Pipetas graduadas;
- Micropipetador.
7. PROCEDIMENTO TÉCNICO
(para equipamentos manuais e semi-automáticos)
- Ajustar o comprimento de onda do equipamento para 505 nm (filtro verde
490-530 nm);
- Identificar 3 tubos de ensaio limpos e secos como B (branco), P (padrão) e T
(teste) e proceder como descrito abaixo:
Procedimento técnico
Branco
Amostra
Padrão
Reag. Trabalho

--

Teste
0,010 mL

-

Padrão

-

0,010 mL

1,0 mL
1,0 mL
1,0 mL
Misturar suavemente e incubar 10 min a 37 oC

Ler a absorbância dos tubos de amostra e padrão, acertanto o zero com
o Branco e depois efetuar os cálculos necessários descritos a seguir.

8. CÁLCULOS
Glicose [mg/dL] =

Absorbância Teste
Absorbância Padrão

x 100

Através do Fator:
Fator de cálculo =

100
Absorbância do padrão

Glicose [md/dL] = Absorbância do teste x Fator

9. RESULTADOS
- Unidade de medida: mg/dL
- Valores referenciais
Soro ou plasma: entre 60 e 110 mg/dL
Líquido cefalorraquidiano :entre 40 e 90 mg/dL (ou cerca de 1/3 do valor
sérico)
- Limites de alarme propostos
Entrar em contato imediato com o médico ou com o paciente quando
forem obtidos valores inferiores a 40 mg/dL ou superiores a 400 mg/dL
10. LIMITAÇÕES DO MÉTODO
- Limite de diluição: A reação mantém-se linear até 400 mg/dL. Em
concentrações superiores, a amostra deve ser diluída em solução fisiológica
(NaCl 0,9 %) e doseada novamente, tendo seu resultado multiplicado pelo
fator de diluição (exemplo: amostra diluída a 1:10 deve ter seu resultado
multiplicado por 10).
-Interferentes: O interferente mais comum na metodologia presente é o
ácido ascórbico (vitamina C), que em concentração muito elevada no soro
produz resultados falsamente reduzidos. Outros açúcares que não a glicose,
não provocam nenhuma interferência significativa. Recomenda-se a leitura
dos textos de Tietz e Young sobre o assunto.
11. CONTROLE DA QUALIDADE
- Materiais necessários
Amostras de controle originárias de pool de soros preparados pelo próprio
laboratório e/ou controles de origem comercial, mapas e gráficos de controle.
Recomendamos o uso do Soro Controle Nível I (cód. LB 742221 e 742225)
e Soro Controle Nível II (cód. LB 742222 e 742226).
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15. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Os protocolos de programação para equipamentos automaticos podem ser
solicitados junto ao SAC (Serviço de Assessoria ao Cliente). A Laborclin
recomenda para uso em equipamentos automáticos o Multicalibrador LB
(cód. LB 742223 e 742227).
16. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 100.970.10122

- Periodicidade
Ao iniciar o trabalho com um novo lote de reagentes recomenda-se testar os
mesmos quanto a precisão e exatidão. Durante a execução da rotina,
recomenda-se testar uma amostra de controle junto com cada bateria de
testes.
- Interpretação e avaliação
Como o objetivo do controle de qualidade é garantir que os resultados
liberados sejam compatíveis com a realidade do paciente, o laboratório deve
definir quais são os parâmetros de controle adotados bem como as medidas
para possíveis ações corretivas.
12. ESTATÍSTICAS DO MÉTODO
A precisão foi estabelecida através do doseamento de 2 soros controles
com médias 90,2 e 318,2 mg/dL, obtendo-se coeficientes de variação 2,5
e 1,7% respectivamente.
A exatidão foi determinada pela análise de regressão linear de 40 amostras
de soro com faixa de variação entre 61 e 393 mg/dL contra um método de
referência, obtendo-se um coeficiente de correlação 0,991 e a equação:
Y(LB) = 0,986x(referência) + 2,6.
13. GARANTIA DA QUALIDADE
A Laborclin obedece o disposto na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do
Consumidor. Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é
necessário :
- que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento
técnico;
- que os materiais estejam sendo armazenados em condições adequadas;
- que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas
condições de uso , manutenção e limpeza.
Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes
específicos, que são repetidos periodicamente até a data de vencimento
expressa em rótulo. Os certificados de análise de cada lote podem ser
solicitados junto ao SAC - Serviço de Assessoria ao Cliente, bem como em
caso de dúvidas ou quaisquer problemas de origem técnica, através do
telefone 0800-410027. Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa
resposta do produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha da
Laborclin serão resolvidos sem ônus ao cliente, conforme o disposto em lei.
Laborclin produtos para laboratórios ltda.
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