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Colestat 
Método enzimático  para a determinação de colesterol 

em soro ou plasma

enzimático

SIGNIFICADO CLÍNICO
A determinação de colesterol de forma isolada tem utilidade 
diagnóstica limitada. Foi observado que o colesterol é um dos 
fatores contribuintes à formação de ateromas dado que as 
complicações arterioescleróticas prevalecem em indivíduos 
hipercolesterolêmicos. Estudos epidemiológicos permitem 
observar que o risco de contrair doença cardíaca coronária 
para os indivíduos maiores de 40 anos com colesterolemia 
menor que 2,10 g/l é 3 vezes menor que entre indivíduos 
com mais de 2,30 g/l e 6 vezes menor que entre indivíduos 
que apresentem mais de 2,60 g/l.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
O esquema de reação é o seguinte:
 lipase
ésteres do colesterol colesterol + ácidos graxos
 CHOD
colesterol + O2 colesten-3-ona + H2O2
 POD
H2O2 + 4-AF + fenol quinona coloreada + H2O

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: solução de 4-aminofenazona 25 mmol/l.
B. Reagente B: solução de fenol 55 mmol/l.
C. Reagente C: suspensão contendo lipase fungal 300 U/ml, co-
lesterol oxidase (CHOD) 3 U/ml e peroxidase (POD) 20 U/ml.
S. Padrão: solução de colesterol 2 g/l.

Concentrações finais
Lipase ................................................................. ≥ 6000 U/l
CHOD ..................................................................... ≥ 60 U/l
POD ...................................................................... ≥ 400 U/l
4-AF .................................................................. 1,25 mmol/l
Fenol................................................................. 2,75 mmol/l
pH ........................................................ 7,4 ± 0,1 (a to amb.)

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada. Vide LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A: pronto para uso.
Reagente B: pronto para uso. 
Padrão: misturar por inversão antes de usar.
Reagente C: homogeneizar por inversão antes de usar, 
evitando a formação de espuma.
Reagente de Trabalho: segundo o volume de trabalho 
colocar em uma proveta 50 partes de água destilada 5 
partes de  Reagente  A, 5 partes de Reagente B e levar 
a 100 partes com água destilada. Adicionar 2 partes de 

Reagente C homogeneizadas. Misturar por inversão sem 
agitar. Rotular e datar.
Para preparar diferentes quantidades devem ser respeita-
das as proporções estabelecidas. E importante também a 
ordem de adição dos reagentes, assegurando uma perfeita 
homogeneização dos mesmos, para que o Reagente B não 
deteriore o Reagente de Trabalho.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro". 
O Reagente B provoca irritação. H315+H320 Provoca 
irritação cutânea e ocular. P262 Não pode entrar em con-
tacto com os olhos, a pele ou a roupa. P305 + P351 + P338 
SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar 
lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar 
a enxaguar. P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTACTO 
COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. P280 
Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção 
ocular/protecção facial.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: estáveis sob refrigeração (2-10ºC) 
até a data de vencimento indicada na embalagem. Não manter 
sob temperaturas elevadas durante períodos prolongados.
Reagente de Trabalho: sob refrigeração, em recipiente de 
vidro cor âmbar, mantém-se estável por 1 mês a partir da 
data em que foi preparado.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Durante o seu uso, o Reagente de Trabalho pode desen-
volver uma leve cor rosa que não altera seu funcionamento, 
desde que seja processado um Branco para cada lote de 
determinações e um Padrão periodicamente. Descartar os 
reagentes quando as leituras do Branco sejam superiores 
a 0,160 D.O, ou as leituras do Padrão apresentem valores 
anormalmente baixos.

AMOSTRA
Soro ou plasma
a) Coleta: obter o soro ou plasma da maneira habitual.
b) Aditivos: caso se empregue plasma como amostra, 
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recomenda-se o uso exclusivo de heparina como anticoa-
gulante para sua obtenção.
c) Substâncias interferentes conhecidas:
- Exceto a heparina, os anticoagulantes comuns interferem 

na determinação.
- Os soros com hemólise visível ou intensa produzem valores 

falsamente aumentados portanto não devem ser usados.
- Em soros fortemente hiperlipêmicos pode ser observada 

turvação; em tal caso, diluir o volume final da reação a 
1/2 ou 1/3 com Branco de reagentes, repetir a leitura e 
multiplicar o resultado pelo fator de diluição.

- Não interferem: bilirrubina até 200 mg/l, ácido ascórbico 
até 75 mg/l, ácido úrico até 200 mg/l, nem hemólise ligeira.

Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: o coles-
terol em soro é estável 1 semana sob refrigeração (2-10oC) 
e 2 meses congelado, sem necessidade de conservadores.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas, pipetas e material volumétrico adequado.
- Frasco de vidro cor âmbar.
- Tubos ou cubetas espectrofotométricas de faces paralelas.
- Banho-maria a 37oC (opcional).
- Relógio ou timer.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 505 nm em espectrofotômetro ou 

em fotocolorímetro com filtro verde (490-530 nm).
- Temperatura de reação: 37oC
- Tempo de reação: 15 minutos
- Volume de amostra: 20 ul
- Volume de Reagente de Trabalho: 2 ml
- Volume final de reação: 2,02 ml
Os volumes de Amostra e de Reagente podem ser aumenta-
dos ou diminuídos proporcionalmente. (Ex.: 10 ul de Amostra 
+ 1 ml de Reagente de Trabalho ou 50 ul + 5 ml).

PROCEDIMENTO
Em três tubos ou cubas espectrofotométricas marcadas 
B (Branco), P (Padrão) e D (Desconhecido), colocar:

 B P D

Padrão - 20 ul -

Amostra - - 20 ul

Reagente de Trabalho 2 ml 2 ml 2 ml

Incubar durante 15 minutos em banho-maria a 37oC ou 
durante 30 minutos a temperatura ambiente (25oC). Ler 
em fotocolorímetro com filtro verde (490-530 nm) ou em 
espectrofotômetro a 505 nm, zerando o aparelho com 
o Branco.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor de reação final é estável durante 2 horas, conseqüen-
temente a absorbância deve ser lida dentro deste intervalo.

CÁLCULO DOS RESULTADOS

 2,00 g/l
colesterol (g/l) = D x f onde f =
 P

CONVERSÃO DE UNIDADES
colesterol (g/l) = colesterol (mg/dl) x 0,01
colesterol (mmol/l) = colesterol (g/l) x 2,59
colesterol (g/l) = colesterol (mmol/l) x 0,39

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Processar 2 níveis de um material de controle de qualidade 
(Standatrol S-E 2 niveles) com concentrações conhecidas 
de colesterol, com cada determinação.

VALORES DE REFERÊNCIA
O painel de expertos do National Cholesterol Education Pro-
gram (NCEP) fornece os seguintes valores de colesterol:

Ótimo: < 2,00 g/l
Moderadamente alto: 2,00 - 2,39 g/l
Elevado: ≥ 2,40 g/l
No entanto, é recomendável que cada laboratório estabeleça 
seus próprios intervalos ou valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
Outras causas de resultados errados são:
- Os redutores diminuem as respostas de cor, enquanto 

que os oxidantes colorem o Reagente, aumentando os 
Brancos. Tais agentes são frequentemente encontrados 
na água destilada utilizada para preparar o Reagente de 
Trabalho, de forma que é recomendável controlar a qua-
lidade da mesma.

- Os detergentes, metais pesados e cianetos são inibidores 
enzimáticos.

- Incubação incorreta: o nível da água do banho não deve 
ser inferior ao dos reagentes nos tubos.

- Uso do Padrão de um kit com os reagentes de outro. Os 
reagentes e o Padrão de cada kit formam um conjunto 
perfeitamente controlado e padronizado.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mesmas 
amostras em 10 dias diferentes, obtivera-se:

Nível D.P. C.V.
1,57 g/l ± 0,033 g/l 2,32 %
2,90 g/l ± 0,065 g/l 2,23 %
 4,71 g/l ± 0,102 g/l 2,13 %

b) Recuperação: adicionando quantidades conhecidas de 
colesterol a diferentes soros, obteve-se uma recuperação en-
tre 98 e 101%, para níveis de colesterol entre 1,90 e 4,79 g/l.
c) Limite de detecção: depende do fotômetro utilizado e 
da comprimento de onda. Conforme com a sensibilidade 
necessária, e a mudança mínima de concentração detectável 
para 0,001 D.O. será aproximadamente de 0,007 g/l.
d) Linearidade: a reação é linear até 5 g/l. Para valores 
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superiores, diluir 1/2 com o Branco e repetir a leitura multi-
plicando o resultado final por 2.

APRESENTAÇÃO
- 250 ml (Cód. 1220101)
- 1000 ml (Cód. 1220102)

Utilizando os reagentes de Colestat enzimático junto com 
HDL-Colesterol Reagente Precipitante ou HDL-Colesterol 
FT e LDL-Colesterol Reagente Precipitante (fornecido 
separadamente por Wiener lab.), é possível determinar o 
colesterol ligado às lipoproteínas de alta densidade (HDL-
Colesterol) e às lipoproteínas de baixa densidade (LDL-
Colesterol).

REFERÊNCIA
- Allain, C.C. et al. - Clin. Chem. 20:470 (1974).
- American Health Foundation - Position statement on diet 

and coronary heart disease - pág. 255 (1972).
- Castelli, W.P. - Current Prescribing 6/77:39 (1977).
- Flegg, A.S. - Ann. Clin. Biochem. 10:79 (1973).
- I.F.C.C. - Clin. Chim. Acta 87/3: 459 F (1978).
- Trinder P. - Ann. Clin. Biochem. 6/24 (1969).
- Coniglio, R.I. - Acta Bioq. Clin. Latinoam XXIII/2 :201,1989.
- Expert Panel of National Cholesterol Education Program - 

JAMA 285/19:2486 (2001).
- Young, D.S. - "Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests", 

AACC Press, 4th ed., 2001.

2000  Rosario - Argentina

Wiener lab.

SÍMBOLOS
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes 
para diagnóstico da Wiener lab. 

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 
98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in 
vitro"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb

b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo



 Cont.

Calibr.


