
 

T4 ELISA - Kit 96 Testes 

Ensaio Imunoenzimático para a Determinação  
quantitativa da concentração de T4 em 

Soro/Plasma Humano 
(Uso apenas para Diagnóstico In Vitro) 

 

Catalogo nº PT-T4-96 

 
Introdução 
A glândula tiróide humana é um componente importante do sistema 
endócrino. Os hormônios tireoidianos desempenham muitas funções 
importantes. Tiroxina (T4) e hormônios 3,5,3' triiodothyroidina (T4) circulam 
na corrente sanguínea, principalmente ligada à proteína do plasma, 
globulina de ligação a tiroxina (TBG). A concentração de T4 é muito menor 
do que a de T4, mas a sua potência metabólica é muito maior. 
Determinações T4 são um fator importante no diagnóstico de doenças da 
tiróide. Determinação T4 também é útil no acompanhamento tanto dos 
pacientes em tratamento para o hipertireoidismo e pacientes que 
interromperam a terapia de drogas anti-tireóide. Ele é especialmente valioso 
na distinção entre indivíduos eutireoideos e hipertireoidismo. Além 
hipertiroidismo, os níveis de T4 são elevados em mulheres grávidas, e em 
mulheres que recebem contraceptivos orais ou tratamento com estrogênios, 
paralelamente TBG aumenta de um modo análogo ao dos níveis de T4. Do 
mesmo modo, uma diminuição da concentração de TBG diminui a 
concentração de T4. Essas mudanças no nível T4, no entanto, não são um 
verdadeiro reflexo do estado da tiroide. 
 

Principio do Teste 
O principal teste é baseado na técnica de ELISA competitivo. Nesta técnica 
de poços são revestidos por certa quantidade de anticorpos anti-T4 
anticorpo monoclonal (mAb anti-T4). O tampão de ensaio, o soro do 
paciente, e uma quantidade constante de conjugado T4-HRP é adicionado 
ao microtitulação. Durante a incubação, o T4 e o conjugado T4 concorrer 
para os locais limitados vinculativos sobre os poços. Os poços são 
completamente lavados para remover o T4 não ligado. A solução de TMB-
substrato é adicionada e incubada, resultando no desenvolvimento de cor 
azul. O desenvolvimento da cor é interrompido com a adição da solução de 
parada, e a absorbância é medida espectrofotometricamente em 450 nm, a 
intensidade da cor formada é proporcional à quantidade de enzima presente 
e inversamente relacionada com T4 não marcado na amostra. Por referência 
a uma série de normas T4 analisadas da mesma forma, a concentração de 
T4 na amostra desconhecida é quantificada. 
 

Material fornecido com o kit 
1. Anticorpo poços revestidos (1 placa de 96 poços): microtitulação 
revestidas com anticorpo monoclonal anti Tiroxina. 
2. Conjugado (1 frasco, 6 ml): Tiroxina marcado com HRP em solução 
tampão contendo proteína como estabilizador e Thiomersal como 
conservante, pronto para uso. 
3. Padrões estabelecidos (0,5 ml / frasco): Contém 0.0 (1ml), 2, 4, 8, 12 e 20 
µg/dl de T4 em tampão contendo proteína como estabilizador e Thiomersal 
como conservante, pronto para uso. 
4. Soro controle (1 frasco de 0,5 ml): contém certa quantidade de Tiroxina 
em tampão contendo proteína como estabilizador e Thiomersal como 
conservante, pronto para uso. 
5. Tampão de ensaio (1 frasco, 6ml): contém solução tampão de fosfato com 
proteína como estabilizador e CG Kathon como conservante, pronto para 
uso. 
6. Reagente substrato cromógeno (1 frasco de 12 ml): Contém Tetra Methyl 
Benzidina e peróxido de hidrogênio, pronto para uso. 
7. Solução de lavagem (1 frasco de 50 ml da solução concentrada 20x): 
contém solução tampão de fosfato com 0,05% de Tween 20. 
8. Solução de parada (1 frasco de 12 ml): contém ácido clorídrico (1M). 
9. Folha adesiva 
10. Ponteiras descartáveis (1 bolsa, 100 ponteiras) 
 
 

Material necessário mais não fornecido 
- Leitora de microplacas com capacidade para 450nm e 630nm 

- Pipeta de precisão: 50l, 100l 

- Luvas descartáveis 
- Papel absorvente ou toalha de papel. 
- Papel milimetrado 
- Água destilada 
- Timer 
 

Informações gerais 
- Não misture reagentes de diferentes lotes / número de lote.  
- Todos os componentes do kit devem ser usados apenas em seu jogo original. 
- Todos os reagentes obtidos a partir de fontes humanas são negativos para 
HBsAg, HCV e anticorpos anti-HIV. Para evitar risco de contaminação, usar 
equipamentos de proteção como luvas, aventais, etc, e evitar o contato direto 
com os reagentes. 
 

Condições de armazenamento 

1. O kit deve ser armazenado a 2-8oC dentro da embalagem quando não estiver 
em uso. 

2. Mantenha a bolsa lacrada com o dessecante. 
3. Não utilize os reagentes após o prazo de validade 
4. Não congelar. 
5. Proteger da luz e umidade. 

 

Condições de transporte 
Os kits da Pishtazteb devem ser transportados a 2-8oC. No entanto, 
temperaturas entre 15-35oC são toleráveis para o máximo de 72 horas. 
 

Coleta e preparação das amostras 

O kit deve ser usado com soro ou plasma. Soro ou plasma devem ser 
preparados a partir de uma amostra de sangue total obtido por aprovação 
técnica asséptica. Se o teste não pode ser feito dentro de uma hora após a 
coleta da amostra, refrigerar (no máximo 48 horas) a amostra imediatamente e 
deixe-o voltar à temperatura ambiente antes do teste. Se for necessário 
prolongar o armazenamento, as amostras devem ser armazenadas a -20ºC 
(máximo 30 dias).   
Evitar congelar e descongelar a amostra durante o armazenamento. 
 

Preparação dos reagentes 

1. Todos os reagentes devem atingir a temperatura ambiente (22-28oC) antes 
do uso. 

2. Solução de Lavagem: Diluir a solução de lavagem concentrada 1:20 com 
água destilada antes do uso. (Ex: 50ml de solução de lavagem deverá ser 
diluído em 1000ml). A solução pode ser estocada a 2-8ºC por uma semana. 

 

Procedimento do teste 

1. Colocar o número suficiente de cavidades no suporte e manter o restante na 
bolsa especial selada e com o dessecante. 
2. Dispensar 25µl de cada padrão, soro controle e amostra nos poços 
apropriados.  
3. Adicionar 50µl de tampão de ensaio dentro dos poços. 
4. Adicionar 50µ de conjugado T4-HRP em todos os poços. 
5. Agitar gentilmente por 30 segundos. Cobrir a placa de microtitulação com a 
folha adesiva incubar por 60 minutos a temperatura ambiente (22 – 28ºC) ao 
abrigo da luz. 
6. Em lavagem manual ou lavadora automática. Remova a mistura da 
incubação e descarte o resíduo em frasco de descarte. Lavar a microplaca 5 
vezes (cada vez com 300μl da solução de trabalho de lavagem). Agitar 
suavemente poços. Escorrer a solução de lavagem em um recipiente e atacar 
os poços em papel absorvente para remover gotículas de lavagem residual. 
Ajuste o sistema de lavagem automática para lavar e aspirar todo volume de 
300μl dos poços, lavra por 5 vezes. Ao final da lavagem inverter a placa sobre 
papel absorvente até que toda mistura desapareça. 
7. Adicionar 100µl de solução cromógeno substrato em todos os poços. Cobrir a 
placa e incubar por 15 minutos em temperatura ambiente e no escuro. 
8. Parar a reação adicionando 100µl da solução de parada em todas as 
microcavidades. 
9. Medir a absorbância a 450nm em leitora ELISA (Usar filtro 630nm para 
referência se estiver disponível).  
 

Cálculo do resultado  
 

1. Calcule a média dos valores de absorbância dos calibradores e amostras a 
450nm (Usar filtro 630nm para referência se estiver disponível)  

2. Construir uma curva padrão utilizando a média de absorbância obtido em cada 
padrão contra a sua concentração em µg/dl em um papel milimetrado, com 
absorbância na vertical (y) e a concentração no eixo horizontal (x).  
3. Use a média do valor, da absorbância de cada amostra. Determinar a 
concentração correspondente de T4 em µg/dl a partir da curva padrão. 
4. Resultados da execução de um padrão típico de um T4 ELISA são apresentados 
na tabela 1. 
5. Se as amostras de teste gerar um valor mais elevado do que o padrão mais 
elevado, em seguida, a concentração de T4 devem ser indicados como > 20ug/ dl. 
 

        Tabela 1: Exemplo de Curva Padrão 
 

Padrões(µg/dl) Absorbância 

0 2.5 

2 1.21 

4 0.61 

8 0.37 

12 0.24 

20 0.11 
 

 

 
Nota: Todas as absorbâncias da curva acima são apenas para ilustração, e não 
deverá ser usado para cálculos incógnitos. Os usuários devem obter seus próprios 
dados e curva padrão. 
 

Valores esperados 

Cada laboratório deve estabelecer seus próprios valores de referência, baseado 
em sua população. Com base em um número limitado de amostras de sangue de 
adultos saudáveis, as concentrações médias de T4 são apresentados na tabela 
abaixo: 
 

Média em adultos µg/dl 
Valor normal em 

adultos 
µg/dl 

8.6 4.7 – 12.5 

Valores esperados em Neonatal e 
Crianças µg/dl 

 
µg/dl 

 
1 a 4 dias 

 
11 – 21.6 

 
1 a 4 semanas 

 
8.2 – 17.2 

 
5 a 12 meses 

 
5.9 – 16.4 

 
1 a 5 anos 

 
7.3 - 15 

                µg/dl × 12.87=nmol/L ou   nmol/L × 0.078= µg/dl  
 

Características de desempenho  
 

1.  Precisão 
 

1-1. Intra-ensaio 
O teste de precisão foi determinado por testes em replicata de três diferentes 
amostras de soros conhecidas de um ensaio. 

 

 Intra-ensaio 

Curva Padrão 
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1-2 Inter-ensaio 
Entre o teste de precisão foi determinado por medições em replicata de três 
diferentes amostras de soros conhecidas em 10 diferentes ensaios. 
 

Inter-ensaio 
 

No. 
Amostras 

   Testes*  Média   
µg/dl 

SD   µg/dl CV% 

1  10  3.8 0.21 5.5 

2  10  9.9 0.76 7.6 

3  10  15.3 0.68 4.4 
 

2. Sensibilidade 
 

A concentração mínima detectável de T4 foi determinada pela adição de três 
desvios padrão para a média dos valores da densidade óptica de replicado 
com padrão zero.  O mínimo detectado usando uma curva padrão é 
0,1µg/dl. 
 

3. Especificidade 
 

Para determinar a reatividade cruzada entre hT4 e de outros hormônios 
relacionados, os soros com diferentes concentrações de L-tiroxina, 
Diiodothyronine, Iodothyrosine, Fenilbutazona e Salicilato de Sódio foram 
testados por este kit. Os resultados são mostrados na tabela abaixo. 
 

 

4. Linearidade  
Para determinar o teste de linearidade, quatro diferentes amostras de soro 
com concentração conhecida de hT4 foram diluídas com padrão zere e 
testados por este kit ELISA. Os resultados são apresentados abaixo: 

 

5 - Teste de recuperação 
 

Para avaliar a recuperação de ensaios, certa quantidade de hT4 foi 
adicionada em 4 soros com diferentes concentrações conhecidas de hT4 e o 
teste de recuperação foi determinado. Os resultados são mostrados na 
tabela. 
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Garantia da Qualidade  

A Bio Advance obedece ao 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 nas condições indicadas e em 
sua embalagem original;  

- que o transporte seja realizado em condições adequadas; 

- que o produto seja utilizado somente até a data de validade expressa na 
embalagem; 

- 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 
(11) 3445-5418 / 2621-7171. Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa 
resposta do produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha de 
fabricação serão resolvidos sem ônus ao cliente, conforme o disposto em lei.    
 

Descarte de Produtos  

O descarte de resíduos deve ser realizado pelos geradores de Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) em conformidade com os requisitos estabelecidos 

pelos Órgãos estaduais, municipais e ambientais vigentes, além da Vigilância 

Sanitária. 
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POTENCIALMENTE INFECTANTE 
CONSERVAR A TEMPERATURA 2°C A 8°C 

 
[SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] 

 

TELEFONE: 55 11 – 3445-5418 / 2621-7171 
 

www.bioadvancediag.com.br . contato@bioadvancediag.com.br 

 
PROCEDIMENTO DO TESTE T4 

 Passo 1 

Reagente 

Padrões 
 
 
 

Soro Controle 
 

Amostra 

Calibrador 25 ul - - 

Soro Controle - 25 ul - 

Amostra - - 25 ul 

Tampão de 
ensaio 

50 ul 50 ul 50 ul 

Conjugado  
 T4-HRP 

50 ul 50 ul 50 ul 

Agitar suavemente os poços por 30 segundos. Cobrir a placa com folha adesiva 
e incubar por 60 minutos em temperatura ambiente ao abrigo da luz. 

Passo 2 

Remova a folha adesiva e elimine o conteúdo dos poços. Lavar 5 vezes com 
solução de lavagem. 

Passo 3 

Solução 
cromógeno 
substrato 

100ul 

 

 

100ul 100ul 

 

Incubar os poços por 15 minutos em temperatura ambiente ao abrigo da luz 

Passo 4 

Solução de  

parada 

100ul 

 

 

100ul 100 ul 

Ler em absorbância 450nm (Usar filtro 630nm de referência se estiver 
disponível). 

 

                                                         

Nº Amostra Testes 
Média   
µg/dl 

SD   µg/dl CV% 

1 24 3.6 0.18 5.0 

2 24 9.5 0.55 5.7 

3 24 16 0.58 3.6 

Nome do Analito Concentração 
(nmol)  

Nível de T4 

  (µg/dl)   

3,5-Diiodothyronine 1000 < 0.4 

3,3’,5-Triiodothyronine (T3) 100 < 0.4 

3,3’,5’- Triiodothyronine (rT3) 100 < 0.4 

3,3’,5-  Acid Triiodothyroacetic  100 < 0.4 

3,3’,5- AcidTriiodothyropropionic  100 < 0.4 

                                               Recuperação (%) 

Nº  Nível de T4 em amostra diluída  1:2  1:4  1:8  1:16  

1  8.5 95 106 91 - 

2  12 94 91 109 - 

3  21 96 90 92 91 

4  28 90 94 109 107 

Nº 
Nível 

T4  
µg/dl 

T4 Adicionado 
µg/dl 

Valor 
Esperado  

µg/dl 

Valor 
Observado 

µg/dl 

Rec.
% 

1 2.5 2 2.25 2.4 107 

1 2.5 8 5.2 5.1 98 

1 2.5 20 11.2 12 107 

2 4 2 3 2.8 93 

2 4 8 6 6.3 105 

2 4 20 12 12 100 

3 7 2 4.5 4.2 93 

3 7 8 7.5 7.1 95 

3 7 20 13.5 13.9 103 

4 11 2 6.5 7.1 109 

4 11 8 9.5 9 95 

4 11 20 15.5 16.5 109 
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Glossário de Símbolos 
 

 
 Consulte instruções 

de uso 
 

Somente uso 
diagnostico in vitro   

Data de 

validade 
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catálogo 
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kit 

  
  
 Armazenar entre 

2-30°C 
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 Fabricação 

 

 
Data de fabricação 

 
 

 

MA_T4_96_03_2016 
 

REVISÃO: D1.0 
DATA REVISÃO: 01-08-2016 

Versão Lingua Portuguesa 

 

http://www.bioadvancediag.com.br/
mailto:contato@bioadvancediag.com.br
http://www.pishtazteb.com/

