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Para a separação das lipoproteínas de alta densidade 
(HDL) em soro ou plasma

HDL Colesterol 

SIGNIFICADO CLÍNICO
As lipoproteínas plasmáticas são partículas esféricas que 
contém quantidades variáveis de colesterol, triglicerídeos, 
fosfolipídios e proteínas. As partículas dissolvem e transpor-
tam o colesterol à corrente sanguínea.
A proporção aparente de proteína e lípido determina a den-
sidade específica das lipoproteínas.
O desempenho principal das lipoproteínas de alta densidade 
ou HDL (high density lipoprotein) no metabolismo lipídico é 
a captação e transporte do colesterol desde os tecidos peri-
féricos ao fígado num processo conhecido como transporte 
reverso do colesterol (mecânica cardioprotetiva).
O HDL colesterol baixo, associa-se com um alto risco de 
doença cardíaca. Por isto, a determinação de HDL coles-
terol é uma ferramenta útil na identificação de indivíduos 
de alto risco.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
As lipoproteínas de alta densidade (HDL) se separam pre-
cipitando seletivamente as lipoproteínas de baixa e muito 
baixa densidade (LDL e VLDL) mediante o acréscimo de 
sulfato de dextrán de PM 50.000 em presença de íons Mg ++.
No sobrenadante separado por centrifugação, ficam as 
HDL e é realizada a determinação do colesterol ligado às 
mesmas, empregando-se o sistema enzimático Colesterol 
oxidase/Peroxidase com colorimetria segundo Trinder 
(Fenol/4-Ami-nofenazona).

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: solução de sulfato de dextrán (PM 50.000) 
0,032 mmol/l.
B. Reagente B: solução de cloreto de magnésio 1,5 M.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Colestat enzimático, Colestat enzimático AA ou Colestat 
enzimático AA líquida, da Wiener lab.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente Precipitante (A+B); preparação: no frasco for-
necido medir 2,5 ml de Reagente A e 2,5 ml de Reagente 
B. Misturar por inversão e colocar a data de preparação. 
Podem ser preparadas quantidades menores de acordo 
às necessidades, respeitando-se a proporção 1 + 1 para 
ambos reagentes.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
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: são estáveis sob temperatura 
ambiente até a data de vencimento indicada na embalagem.
Reagente Precipitante: é estável por 6 meses sob tempe-
ratura ambiente ou por um ano sob refrigeração (2-10oC) a 
partir da data de preparação.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Qualquer indício de contaminação bacteriana pode ser sinal 
de deterioração dos reagentes.

AMOSTRA
Soro ou plasma
a) Coleta: coletar a amostra da maneira habitual.
b) Aditivos: caso seja utilizado plasma, coletar somente 
com heparina.
c) Substâncias interferentes conhecidas: anticoagulantes 
diferentes de heparina e bilirrubinemia maior que 50 mg/l são 
causas de interferência.
Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: separar 
o soro dentro de uma hora após a coleta. As Lipid Research 
Clinics, recomendam resfriar a amostra até a realização do 
ensaio. O armazenamento ou a conservação das amostras 
a temperatura ambiente altera a composição lipoproteica 
das amostras antes mesmo das 24 horas.
Alguns autores mencionam estabilidade de 3 dias a 4oC que 
aumenta ao congelar, mas existe variação entre amostras 
diferentes, pelo qual recomenda-se manter a amostra refri-
gerada e processar dentro das 24 horas.

MATERIAL NECESSÁRIO ( não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas e pipetas.
- Tubos de Kahn.
- Tubos ou cubetas espectrofotométricas.
- Banho-maria a 37oC.
- Relógio ou timer.

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

Reactivo PrecipitanteC
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em fotocolorímetro com filtro verde ( 490-530 nm).
- Temperatura de reação: 37oC
- Tempo de reação : 45 minutos
- Volume da amostra: 500 ul
- Volume de Reagente Precipitante: 50 ul
- Volume de Sobrenadante: 100 ul
- Volume de Reagente de Trabalho de Colestat enzimático 

ou Colestat enzimático AA/líquida: 2 ml
- Volume final de reação: 2,1 ml.

PROCEDIMENTO
Em um tubo de Kahn medir 0,5 ml (500 ul) de amostra, e 
adicionar 50 ul de Reagente Precipitante. Homogeneizar 
agitando (sem inverter) durante 20 segundos e deixar 
30-40 minutos sob refrigeração (2-10oC) ou 15 minutos 
em banho-maria à mesma temperatura. Não colocar em 
congelador. Centrifugar 15 minutos a 3000 r.p.m. Usar o 
sobrenadante limpo como amostra.
Em três tubos marcados B, P e D, colocar:
 B P D
Sobrenadante - - 100 ul
Padrão - 20 ul -
Reagente de Trabalho 2 ml 2 ml 2 ml
Misturar e incubar durante 5 minutos a 37oC quando seja 
utilizado o Reagente de Trabalho de Colestat enzimático 
AA/líquida ou 15 minutos a 37oC quando seja utilizado 
o de Colestat enzimático. Retirar do banho e esfriar. 
Ler a 505 nm em espectrofotômetro ou em colorímetro 
com filtro verde (490-530 nm), zerando com o Branco.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação é estável durante 2 horas, portanto a ab-
sorbância deve ser lida dentro deste intervalo.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
 0,457
HDL Colesterol (g/l) = D x f f =
 S
 VFE VRE VP
0,457 = 2 (g/l) x x x onde:
 VA VRP VE

VFE = volume final de extrato = 0,55 ml
VA = volume de amostra processada = 0,5 ml
VRE = volume de reação com extrato = 2,1 ml
VRP = volume de reação com Padrão = 2,02 ml
VP = volume de Padrão na reação = 0,020 ml
VE  = volume de extrato na reação = 0,1 ml
Se são empregados volumes de Reagente diferentes de 
2 ml o fator 0,457 varia e deve ser calculado novamente e 
substituído na fórmula VRE e VRP.

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

0,40-0,60 g/l
É recomendável que cada laboratório estabeleça seus 
próprios valores de referência. Valores maiores de 0,40 g/l 
consideram-se recomendáveis, no entanto, em aqueles 
casos que os valores se encontraram acima de 0,60 g/l 
consideram-se de proteção. Os valores de HDL colesterol 
por baixo de 0,4 g/l consideram-se como índice de risco para 
doenças cardíacas coronárias.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferências conhecidas em AMOSTRA.
A exatidão e precisão da determinação dependem funda-
mentalmente da observação das condições de precipitação, 
portanto, as temperaturas e os tempos estabelecidos, 
embora não requeiram um controle rigoroso, devem ser 
respeitadas.
Quando o HDL colesterol não pode ser separado por com-
pleto em uma centrífuga comum devido ao alto nível de 
triglicerídeos, a determinação deve ser efetuada da seguinte 
forma: seguir as instruções indicadas em PROCEDIMENTO 
até a incubação a 4-10oC e após a mesma, colocar a mistura 
da reação em tubos capilares e centrifugar em centrífugas de 
microhematocrito a 10.000 r.p.m. durante 5 minutos. Cortar 
o capilar rejeitando o precipitado e utilizar o sobrenadante 
límpido para a prova.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas de uma 
mesma amostra em um mesmo dia, obtiveram-se os se-
guintes dados:

Nível D.P. CV
0,29 g/l ± 0,011 g/l 3,8 %
0,63 g/l ± 0,023 g/l 3,7 %

b) Linearidade: a reação é linear até 5 g/l.
c) Limite de detecção: em espectrofotômetro, para uma 
variação de absorbância de 0,001 D.O., a mudança mínima 
de concentração detectável será de 0,0063 g/l de colesterol.

APRESENTAÇÃO
Kit para processar 100 amostras (Cód. 1220103).
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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"

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

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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