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Reactivo Precipitante
Para a separação das lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) em soro

SIGNIFICADO CLÍNICO
O conteúdo aproximado de colesterol em cada uma das 
famílias de lipoproteínas é (em % por unidade de peso): 1% 
nos quilomicrones, 18% nas VLDL, 50% nas LDL e 23% nas 
HDL. Posto que cada uma das famílias possuem diferentes 
atividades biológicas, o significado clínico do aumento de co-
lesterol depende da ou das lipoproteínas que encontram-se 
em maior quantidade. As mecânicas que regulam os níveis 
plasmáticos de lipoproteínas são muito complexos e podem 
ser afetados por variados fatores (genéticos, do ambiente, 
fisiológicos ou patológicos), sendo muito possível achar 
valores de colesterol total perto da faixa normal seguida de 
alterações nas frações lipoproteicas.
As HDL e as LDL foram as mais estudadas pela sua atividade 
biológica muito importante:
- as LDL, produto do metabolismo as VLDL no plasma, são 

as encarregadas do transporte do colesterol exógeno (e 
em muito menor proporção, endógeno) até o interior das 
células;

- as HDL, sintetizadas no fígado, removem o colesterol não 
utilizado pelas células (entre alguns limites de concentra-
ção), transportando-o até o fígado para sua degradação.

Diferentes estudos epidemiológicos confirmaram que o ex-
cesso de colesterol de LDL em referência a um valor crítico 
(1,9 g/l) deve-se considerar como fator de risco para o de-
senvolvimento de doenças cardíacas coronárias, conforme 
ao efeito protetor das HDL que só tem importância dentro de 
uma faixa de concentração de colesterol circulante.
Porém, pode-se dizer que valores isolados de colesterol 
de HDL ou de LDL não podem ser considerados como 
parâmetros de risco, sendo que é necessário montar um 
perfil lipídico com os valores de colesterol total, colesterol 
de HDL e colesterol de LDL.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
As lipoproteínas de baixa densidade (LDL ou β-lipoproteínas) 
separam-se do soro precipitando-as seletivamente pela adi-
ção de polímeros de alto peso molecular. Após centrifugar, 
no sobrenadante fica o resto de lipoproteínas (HDL e VLDL); 
o colesterol ligado às mesmas determina-se utilizando o 
sistema enzimático Colesterol oxidase/Peroxidase com 
colorimetria segundo Trinder (Fenol/4-AF).
Pela diferença obtida entre o colesterol total e o determina-
do no sobrenadante, se obtem o colesterol ligado às LDL.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A (Reagente Precipitante): solução 1 g/l de 

sulfato de polivinilo dissolvido em polietilenglicol (PM: 600) 
ao 25%, pH 6,7.

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

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A: pronto para uso.

PRECAUÇÕES
O reagente épara 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
Reagente A: estável sob refrigeração (2-10oC) até a data 
do vencimento indicada na embalagem.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
Toda mudança na coloração ou outro aspecto físico do rea-
gente, pode ser indício de deterioração do mesmo.

AMOSTRA
Soro
a) Coleta: o paciente deve estar em jejum (12 a 16 horas). 
Obter soro da maneira habitual e separar o coágulo dentro 
da hora da sua obtenção.
b) Aditivos: não são necessários.
c) Substâncias interferentes conhecidas: os soros hi-
pertrigliceridémicos (com quilomicrones) produzem sobre-
nadantes turvos; a bilirrubina interfere nos níveis maiores 
de 50 mg/l.
Referência bibliográfica de Young para efeitos de drogas 
neste método.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: o soro 
deve ser preferívelmente fresco. No caso de não processar 
a amostra na hora, conservar sob refrigeração (2-10oC) 
durante não mais de 24 horas a contar do momento de sua 
obtenção. Não congelar.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Centrífuga.

LDL Colesterol 
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- Espectrofotômetro ou fotocolorímetro.
- Micropipetas e pipetas para medir os volumes indicados.
- Tubos de Kahn.
- Cubetas espectrofotométricas de faces paralelas.
- Banho-maria a 37oC.
- Relógio ou timer.

PROCEDIMENTO
Em um tubo de Kahn, colocar:

Amostra 200 ul

Reagente A 100 ul

Homogeneizar agitando (sem inverter) durante 20 segun-
dos e deixar 15 minutos no banho-maria a 20-25oC. Cen-
trifugar 15 minutos a 3.000 r.p.m. Separar rapidamente o 
sobrenadante. Vide LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO.
Utilizar o sobrenadante como Amostra para o ensaio 
colorimétrico.
Em três tubos de fotocolorímetro marcados B (Branco), 
P (Padrão) e D (Desconhecido), colocar:

 B P D

Sobrenadante - - 100 ul

Padrão - 20 ul -

Reagente de Trabalho 2 ml 2 ml 2 ml

Misturar e incubar 5 minutos a 37oC quando seja utilizado 
o Reagente de Trabalho de Colestat enzimático AA/
líquida ou 15 minutos a 37oC quando seja utilizado aquele 
de Colestat enzimático. Tirar do banho e esfriar. Ler em 
espectrofotômetro a 505 nm ou em fotocolorímetro com 
filtro verde (490-530 nm), zerar o aparelho com o Branco.

CÁLCULOS DOS RESULTADOS
LDL colesterol (g/l) = Colesterol total (*) - (D x f)

 0,624
f =
 P

(*) Valor obtido com Colestat enzimático ou Colestat en-
zimático AA/líquida.
O valor 0,624 é obtido de:

 VFE VRE VP0,624 = 2 (g/l) x x x
 VA VRP VE

onde:
VFE = volume final do extrato = 0,3 ml
VA = volume de amostra processada = 0,2 ml (200 ul)
VRE = volume de reação com o extrato = 2,1 ml
VRP = volume de reação com o Padrão = 2,02 ml
VP = volume de Padrão na reação = 0,02 ml (20 ul)
VE = volume de extrato na reação= 0,1 ml (100 ul)
De ser utilizados volumes diferentes o fator 0,624 varia e 
dever ser calculado novamente.

VALORES DE REFERÊNCIA
O painel de expertos do National Cholesterol Education 
Program (NCEP) fornece os seguintes valores de LDL co-
lesterol na relação ao risco de contrair doenças cardíacas 
coronárias (DCC):
- Risco baixo ou nulo (indivíduos normais): valores de LDL 

colesterol < 1,29 g/l.
- Risco moderado a elevado (indivíduos com probabilidade 

de contrair DCC): valores entre 1,30 e 1,89 g/l 
- Risco muito elevado (indivíduos suspeitos de ter DCC): 

valores de LDL colesterol ≥ 1,90 g/l.
É recomendável que cada laboratório estabeleça seus pró-
prios valores de referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
Quando sejam processadas amostras ictéricas, deverão ser 
diluídos os soros 1/2 ou 1/3 com solução fisiológica e utilizar 
o procedimento habitual, levando em conta o fator de diluição 
para os cálculos.
No caso do LDL colesterol não ser separado totalmente na 
centrífuga, por níveis elevados de triglicerídeos, pode ser 
realizada a determinação da seguinte maneira:
Seguindo as instruções do PROCEDIMENTO até a incuba-
ção no banho-maria a 20-25oC, 15 minutos, após colocar a 
mistura de reação em capilares e centrifugar em centrífuga de 
microhematocrito a 10.000 r.p.m. durante 5 minutos. Cortar o 
capilar descartando o precipitante e utilizar o sobrenadante 
limpo para a prova.
Em todos os casos em que os valores de colesterol ligado a 
HDL e VLDL (D x f, segundo os cálculos) sejam superiores 
a 1 g/l, devera-se repetir a determinação com os mesmos 
soros utilizando 100 ul de amostra e 200 ul  de Reagente 
A. Continuar com a técnica descrita, tomando 100 ul de 
sobrenadante e utilizando o fator 1,248 para os cálculos no 
lugar do anterior.
Não deixar o precipitado em contato com o sobrenadante, 
devido a que pode existir uma nova dissolução provocando 
valores de leituras elevados com a diminuição dos valores 
de LDL colesterol.

DESEMPENHO
a) Reprodutibilidade: processando duplicatas de uma 
mesma amostra em um mesmo dia, obtivera-se o seguinte:

Nível D.P. C.V.
1,14 g/l ± 0,03 g/l 2,6 %
2,03 g/l ± 0,04 g/l 2,0 %

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
Para processar 100 amostras (Cód. 1220104).
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SÍMBOLOS
Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de 
reactivos para diagnóstico de Wiener lab. 

C
Este producto cumple con los requerimientos previstos 
por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios 
para el diagnóstico "in vitro"

P Representante autorizado en la Comunidad Europea

V Uso diagnóstico "in vitro"

X Contenido suficiente para <n> ensayos

H Fecha de caducidad

l Límite de temperatura (conservar a)

No congelar

F Riesgo biológico

Volumen después de la reconstitución

Contenido

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Cáustico

Irritante

i Consultar instrucciones de uso

Calibrador

Controlb

b Control Positivo

c Control Negativo

h Número de catálogo



 Cont.

Calibr.


