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Utilização
AESKULISA ssDNA-M é um teste imunoenzimático em fase sólida, com DNA de cadeia
simples (ssDNA) recombinante humano para a determinação quantitativa e qualitativa de
auto-anticorpos IgM contra ssDNA no soro humano. Anticorpos anti-ssDNA reconhecem
primariamente as bases da molécula de DNA, que estão dissimuladas dentro da estrutura
helicoidal do DNA nativo.
O teste serve para o diagnóstico diferencial do lúpus eritematoso sistémico (LES).
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Aplicações clínicas e princípio do ensaio
Anticorpos contra DNA pertencem ao grupo dos anticorpos anti-nucleares (AAN), que
surgem em muitas doenças auto-imunes. Anticorpos que ligam ao DNA de cadeia dupla
nativo (dsDNA) são considerados marcadores específicos para o lúpus eritematoso
sistémico (LES), sendo comprovados em 50-80% dos doentes.
Anticorpos contra dsDNA são encontrados em fases activas do LES, a concentração do soro
correlaciona com a gravidade da enfermidade. Por isso a comprovação destes autoanticorpos é importante para o diagnóstico e a monitoração clínica do LES e constitui um
dos 11 critérios ACR para o diagnóstico de um LES.
Anticorpos contra DNA de cadeia simples (single stranded, ss) são comprovados em
doentes com LES. Na fase aguda da doença surgem com uma frequência de 87%, na fase
não aguda com uma frequência de 43%. Estes auto-anticorpos não são específicos para o
LES, dado surgirem também numa série de outras enfermidades, como p.ex. mononucleose
infecciosa (40%), a hepatite auto-imune (58%), a leucemia mielóide aguda (89%), a
leucemia linfóide aguda, a leucemia mielóide aguda (60%) e a artrite reumatóide juvenil (3550%).
Sintomas semelhantes a LES podem ser induzidos por via medicamentosa. A determinação
de anticorpos anti-ssDNA é uma grande ajuda para o diagnóstico diferencial. Anticorpos
anti-ssDNA surgem em 50% de lúpus induzido por medicamentos.

Princípio do teste
As provas de soro, diluídas a 1:101, são incubadas nos poços que estão revestidas
com o antígeno específico. Neste passo os anticorpos específicos do soro do doente,
se presentes, unem-se ao antígeno na placa; partes de soro não ligadas são
eliminadas na etapa de lavagem seguinte. Depois são adicionadas imunoglobulinas
anti-humanas, que se encontram marcadas com peroxidase de rábano (conjugado).
Durante uma incubação elas unem-se ao complexo antígeno-anticorpo previamente
formado, eas imunoglobulinas não ligadas são eliminadas na etapa de lavagem
seguinte. A prova de anticorpos ligados efectua-se através de uma reacção
colorimétrica (azul) enzimática do substrato, que é parada com ácido diluído (mudança
da cor para amarelo). A intensidade de cor do cromogénio depende da quantidade de
conjugado ligado ao complexo antígeno-anticorpo, sendo dessa forma directamente
proporcional à concentração inicial dos respectivos anticorpos na amostra do paciente.
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Avisos e medidas de precaução

5.1

Risco para a saúde
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ESTE PRODUTO DEVE SER USADO EXCLUSIVAMENTE PARA DIAGNÓSTICO IN
VITRO. A aplicação tem de ser realizada por pessoal que tenha sido especialmente
instruído e formado no uso de métodos de diagnóstico in vitro. Apesar de este produto não
ser considerado como particularmente tóxico ou perigoso em condições de utilização, ver o
que se segue para máxima segurança:

Recomendações e medidas de precaução
Dado que alguns componentes do kit contêm reagentes potencialmente perigosos, estes
podem causar uma irritação dos olhos e da pele.
ATENÇÃO: Calibradores, controlos e tampões contêm azida de sódio (NaN3) como
conservante. NaN3 pode ter efeito tóxico, se for ingerido ou absorvido através da pele ou dos
olhos. NaN3 pode formar azidas metálicas altamente explosivas em contacto com canos de
chumbo ou cobre. Para evitar concentrações de azida ao remover estas soluções deve-se
passar com água em grande quantidade. É favor observar as prescrições locais/nacionais
para descontaminação.
Ao trabalhar com o kit não comer, beber ou fumar.Não pipetar com a boca. Usar luvas
descartáveis.
Os reagentes contidos neste produto, de origem humana (controlos e calibradores),
demonstraram ser negativos após análise de antígeno de superfície da hepatite B (HbsAg),
hepatite C e HIV 1 e 2. Contudo, em produtos de origem humana nunca se pode excluir com
certeza definitiva a existência dos agentes patogénicos mencionados, outros ou de agentes
eventualmente desconhecidos ou ainda não diagnosticados. Por isso os controlos,
calibradores e soros dos doentes devem ser considerados transmissores potenciais de
infecções e manuseados segundo as prescrições legais vigentes no seu país.
O kit contém material de origem animal conforme indicado no índice, manuseie segundo as
prescrições legais vigentes no seu país.

5.2

Avisos gerais
Caso as informações sobre o produto, incluindo a rotulagem, tiverem erros ou estiverem
incorrectas, contactar o fabricante ou o fornecedor do kit de teste.
Não misturar ou substituir controles, calibradores, conjugados ou microplacas de diferentes
números de lote. Isto pode levar a variações nos resultados.
Todos os componentes do kit devem atingir a temperatura ambiente (20-32°C/68-89,6°F) e
ser bem agitados antes do teste.
É impreterível seguir o protocolo prescrito para a realização do teste.
Incubação: Para a realização automática de testes recomendamos uma temperatura
de 30°C/86°F.
Nunca exponha os componentes do kit a temperaturas superiores a 37°C/98,6°F.
Pipete a solução de substrato sempre com pontas de pipeta novas para evitar
contaminações. Proteja a solução de substrato de luz intensa. Nunca pipete o a solução do
conjugado com pontas de pipeta que estejam contaminadas com outros reagentes.
Um diagnóstico clínico definitivo não se deve basear somente nos resultados do teste
realizado, mas deve ser elaborado pelo médico, tendo em conta todos os resultados
clínicos e de laboratório. O diagnóstico deve ser impreterivelmente confirmado com
diferentes métodos diagnósticos.
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Recolha da amostra, manipulação e armazenamento
Recomenda-se a utilização de amostras de soro colhidas na altura. A extracção de sangue
deve seguir os requerimentos de protocolo do seu país. Não utilize amostras de soro
ictéricas, lipémicas, hemolizadas ou contaminadas por bactérias.
Em caso de amostras turvas, as partículas devem ser centrifugadas a baixa velocidade
(<1000 x g).As amostras de sangue devem ser tomadas em tubos limpos, secos e vazios.
Após a separação, as amostras de soro devem ser utilizadas nas primeiras 8 horas,
guardadas num local bem fechado até 48 horas a 2-8°C/35-46°F, se for necessário um
armazenamento mais prolongado, devem ser congeladas a -20°C/-4°F.
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Procedimento do teste

7.1

Preparação
Diluição de reagentes concentrados:
Dilua o tampão de amostra concentrado 1:5 com água destilada (p.ex. 20 ml mais 80 ml)
Dilua o tampão de lavagem concentrado 1:50 com água destilada (p.ex. 20 ml mais 980 ml).
Para evitar erros, sugerimos a marcação das tampas dos vários calibradores.
Diluição das amostras dos doentes:
Dilua e misture as amostras de soro 1:101 com tampão de amostra (1x),
p.ex. 1000 µl tampão de amostra + 10 µl de soro.
Lavagem:
São necessários 20 ml de tampão de lavagem diluído (1x) para 8 poços ou 200 ml para 96
poços p.ex. 4 ml de concentrado mais 196 ml de água destilada.
Lavagem automatizada:
Para a colocação em serviço do instrumento e o volume morto deve, ser consideradas
quantidades adicionais de tampão de lavagem.
Lavagem manual:
Remova cuidadosamente o líquido ao bater a placa sobre papel filtrante. Pipete 300 µl de
tampão de lavagem diluído em cada poço, espere 20 segundos. Repita o procedimento mais
duas vezes.
Microplacas:
Retire os poços não usados, armazenando-os a 2-8°C/35-46°F de forma bem fechada
dentro da película da embalagem, junto com o dessecante.
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¨ Controlo negativo
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¨ Control Negativo
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¨ Corrélation
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¨ Tampone di lavaggio
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¨ Wash buffer
¨ Solución de lavado
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¨ Tampone substrato
¨ Substrat
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¨ Substrato
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¨ Solution d‘Arrêt
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