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optimizada
Para a determinação da atividade de fosfatase alcalina em soro

SIGNIFICADO CLÍNICO
A fosfatase alcalina é uma enzima amplamente difundida no 
organismo. Hidrolisa os monoésteres do ácido ortofosfórico 
em meio alcalino.
No adulto, a fosfatase alcalina provém em parte do fígado (fração 
termoestável) e em parte do osso, sistema reticulo-endotelial e 
vascular (fração termolábil), originando diferentes isoenzimas.
A atividade sérica da fosfatase alcalina óssea, em condições 
normais, alcança sua maior atividade nas crianças em idade 
do crescimento (chegando a triplicar os níveis do adulto) de-
vido a que encontra-se nos osteoblastos (relacionados com 
a calcificação e formação das estruturas ósseas). Também é 
fisiológico o aumento produzido ao final do primeiro trimestre 
da gravidez, considerando que a isoenzima placentária que 
neste período alcança níveis máximos (aproximadamente o 
dobro dos valores normais).
Nas patologias que afetam a atividade sérica da fosfatase 
alcalina, pode-se mencionar: carcinomas metastásicos em 
fígado e em ossos (produtores de enzima), colestase biliar, 
fenômenos osteoblásticos, transtornos de má-absorção 
seguida de lesões ulcerosas (onde a deficiência da vitamina 
D produz osteomalacia com o conseqüente aumento da fos-
fatase alcalina óssea) e lesões nas vias de restauração tais 
como enfarte agudo do miocárdio, enfarte pulmonar ou renal.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
A fosfatase alcalina desdobra ao fenilfosfato de sódio em 
meio alcalino tamponado com aminometil propanol (AMP). 
O fenol liverado determina-se pela reação com 4-amino-
antipirina e ferricianeto como agente oxidante. A cor desen-
volvida é diretamente proporcional à atividade enzimática e 
é medida a 520 nm.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: 4-aminoantipirina 29 mmol/l em solução de 
aminometil propanol 3 mol/l.
B. Reagente B: fenilfosfato de sódio, 1,4 mmoles.
C. Reagente C: ferricianeto de potássio, 10 mmol/l.
S. Padrão: solução fenol equivalente a 200 UI/l.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destilada.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A; preparação: colocar o conteúdo do frasco de 
Reagente B no de Reagente A e misturá-lo até dissolução 
completa (concentração final 14 mM). Marcar na etiqueta a 
data de sua preparação.

Reagente C; preparação: dissolver o conteúdo do frasco em 
500 ml de água destilada. Rotular e colocar data de preparação.
Padrão: pronto para uso.

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.
Reagente C e Padrão: H301 + H311 + H331: Tóxico por 
ingestão, contacto com a pele ou inalação. H314: Provoca 
queimaduras na pele e lesões oculares graves. P262: Não 
pode entrar em contacto 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.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Os Reagentes Fornecidos são estáveis sob refrigeração 
(2-10oC) até a data de vencimento indicada na embalagem.
Reagente A reconstituído: estável por 5 meses sob refri-
geração (2-10oC).
Reagente C: uma vez preparado é estável por 5 meses sob 
temperatura ambiente ao abrigo da luz.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Valores de Branco de reagente maiores a 0,120 D.O. indicam 
contaminações. Descartar os reagentes.

AMOSTRA
Soro
a) Coleta: obter soro fresco, não hemolisado.
b) Aditivos: não são necessários.
c) Substâncias interferentes conhecidas: os anticoagu-
lantes inibem a reação em um 50 ao 90%.
Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: se a determi-
nação não pode ser processada em 6 horas, a mesma deve ser 
congelada (- 4oC) já que há aumento de atividade de 30 a 50% 
em 24 horas a temperatura ambiente ou sob refrigeração (2-10oC).

Fosfatasas Alcalina 
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MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas e pipetas para medir os volumes indicados.
- Tubos.
- Proveta.
- Banho-maria a 37oC.
- Relógio ou timer.

CONDIÇÕES DE REAÇÃO
- Comprimento de onda: 520 nm em espectrofotômetro ou 

em fotocolorímetro com filtro verde (500-550 nm).
- Temperatura da reação: 37oC
- Tempo de reação: 10 minutos
- Volume de amostra: 50 ul
- Volume de reação final: 3,05 ml

PROCEDIMENTO
Em três tubos marcados B (Branco), P (Padrão) e D 
(Desconhecido) colocar:

 B P D

Reagente A reconstituído 0,5 ml 0,5 ml 0,5 ml
Pré-incubar em banho-maria a 37oC uns minutos. Logo 
após, acrescentar:

Soro - - 50 ul
Padrão - 50 ul -
Misturar, incubar por 10 minutos (cronômetro) e adicionar:
Reagente C 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml

Misturar rapidamente cada tubo. Retirar os tubos do 
banho e ler em espectrofotômetro a 520 nm ou em foto-
colorímetro com filtro verde, levando o aparelho a zero 
da absorbância com água destilada.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação final é estável 30 minutos, portanto a absor-
bância deve ser lida neste intervalo de tempo.

CÁLCULO DOS RESULTADOS
Fosfatase alcalina (UI/l) = fator x (D-B)
 200 UI/l
onde: fator = 
 (P-B)

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Se a amostra a ensaiar for soro, processar 2 níveis de um material 
de controle de qualidade (Standatrol S-E 2 niveles) com ativida-
des conhecidas de fosfatase alcalina, com cada determinação.

VALORES DE REFERÊNCIA
Adultos: 68 - 240 UI/l
Crianças: 100 - 400 UI/l
Nota: devido ao processo osteoblástico, a isoenzima óssea 
encontra-se aumentada nas crianças e adolescentes (até os 
18 anos aproximadamente), fornecendo valores de fosfatase 
alcalina mais elevados que nos adultos, observando-se valo-
res de até 700 UI/l nas crianças sem patologia que justifique 

a origem extraóssea da enzima.
Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

CONVERSÃO DE UNIDADES AO SISTEMA SI
Fosfatase alcalina (U/l) x 0,017 = Fosfatasa alcalina (ukat/l)

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
- Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
- O tempo e a temperatura de reação são críticos. Um minuto 

o um grau em excesso ou em defeito podem produzir um 
erro de ± 10%.

- Contaminação com fenol: pode vir do material de vidro, 
de outros reagentes que o contém, ou dos encanamentos 
de PVC que são utilizadas para verter a água destilada. 
Não utilizar frascos que tenham contido fenol (Reagente 
1 de Uremia de Wiener lab., Kumkel fenol, etc.) para a 
preparação de Reagente C.

- Deve ser lido um Branco de Reagentes com cada lote de 
determinações.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas das mesmas 
amostra em um mesmo dia, obtiveram-se os seguintes 
dados:

Nível D.P. C.V.
35 UI/l ± 1,75 UI/l 5,0 %

235 UI/l ± 5,40 UI/l 2,4 %
500 UI/l ± 6,00 UI/l 1,2 %

b) Linearidade: a reação é linear até 800 UI/l. A valores 
maiores, deve ser repetida a determinação diluindo a 
amostra 1:2 ou 1:5 com solução fisiológica de maneira que 
os valores obtidos se encontrem dentro da linearidade. O 
resultado obtido deve ser multiplicado pela diluição realizada.
c) Limite de detecção: depende do fotômetro utilizado. Em 
espectrofotômetro (a 520 nm, com cubetas de faces para-
lelas de 1 cm de espessura, reprodutibilidade ± 2 nm, luz 
espúria ≤ 0,5%, banda de passagem ≤ 8 nm), para 0,001 D.O. 
a mínima mudança de atividade detectável será de 1 UI/l.

APRESENTAÇÃO
Kit para 200 determinações (Cód. 1361003).
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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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