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1. INTRODUÇÃO AO GASTROPANEL®
O GastroPanel® é o teste de diagnóstico de primeira linha da infeção pela Helicobacter pylori (Hp) (5-80% da
população mundial), para exame de todos os doentes com dispepsia (20-40% da população ocidental), bem como
para o rastreio de gastrite atrófica (GA) com riscos relacionados tais como cancro do estômago e do esófago (1-3).
A gastrite atrófica também aumenta o risco de malabsorção de vitamina B12, ferro, magnésio, zinco, cálcio e de
alguns medicamentos.
O GastroPanel consiste em biomarcadores essenciais específicos do estômago que representam os reguladoreschave da fisiologia normal do estômago. Estes quatro biomarcadores incluem pepsinogénio I (PGI), pepsinogénio
II (PGII), gastrina-17 amidada (G-17) e anticorpos de Hp, concebidos para dar informações sobre a estrutura e
funcionamento da mucosa do estômago (1-6). Mais importante, este painel fornece estimativas precisas da
capacidade da mucosa do corpo e do antro de segregar ácido gástrico e G-17, respetivamente, bem como de
importantes patologias gástricas, tais como inflamação, grau e topografia da gastrite atrófica (7-9), que possam
representar risco aumentado de cancro gástrico (1).
Níveis plasmáticos normais de todos os quatro biomarcadores indicam que a mucosa do estômago tem uma
estrutura e funcionamento normais, enquanto que níveis anormais são sinais de um estômago não saudável,
refletindo perturbações nos mecanismos de resposta entre a secreção de ácido do corpo, PGs e G-17. Para
avaliação da G-17, existem duas opções; valores G-17 basais (G-17b) e valores G-17 estimulados (G-17s), sendo
os últimos particularmente importantes para distinguir entre perturbação funcional do antro (G-17s normal) e GA
no antro (G-17s não aumenta na GA) (10,11).

Sendo o primeiro teste de diagnóstico não invasivo da saúde da mucosa do estômago, o GastroPanel é único na
medida em que os resultados são interpretados por uma aplicação de software (GastroSoft)
(http://www.GastroPanel.com), especificamente concebida para este efeito. Os resultados do GastroPanel são
classificados em uma de cinco categorias de diagnóstico possíveis relacionadas com a morfologia do estômago: 1)
mucosa normal, 2) gastrite (Hp) superficial ou não atrófica, 3) GA no corpo, 4) GA no antro e 5) GA tanto no antro
como no corpo (pangastrite) (11,12). Assim, o GastroPanel está otimizado para ser utilizado em conjunto com o
Sistema Sydney Atualizado (Updated Sydney System (USS)) para a classificação da gastrite, que se baseia
nestas mesmas cinco categorias de diagnóstico (13). Além disso, existem três outros perfis de marcadores
específicos para perturbações funcionais do estômago onde a morfologia é normal (detalhes na secção 17).

O GastroPanel foi validado em diversos ensaios de grande dimensão baseados em gastroscopias confirmadas
por biópsia (14,15), tudo incluído numa meta-análise do sujeito (16). Estes estudos têm vindo a ser explorados
para estabelecer valores (limite) de referência validados para cada biomarcador individual do painel para cinco
pontos finais histológicos. Estes estudos confirmam igualmente a elevada precisão do GastroPanel na deteção do
ponto final mais importante, GA moderada a grave (14-16). Assim, valores normais de PGI, PGII e a sua relação
(PGI/PGII) impedem GA do corpo com VAL superior a 95%. Por sua vez, os valores PGI e PGII bem como a sua
relação abaixo dos níveis limite estabelecidos predizem GA moderada a grave com área abaixo dos valores da
curva ROC (área sob a curva - AUC) superior a 0,950 em séries validadas de potência adequada e validadas
USS (1, 2, 3, 16, 17).

Resumindo, os níveis de PGI diminuem na GA do corpo (e na pangastrite), mas permanecem dentro do intervalo
normal em todas as outras condições. Níveis de PGII elevados refletem inflamação da mucosa, sendo os valores

5

mais elevados detetados em Hp associada não GA. Os valores G-17b são os mais elevados na GA do corpo,
devido à reposta negativa ausente proveniente da secreção de ácido de um corpo atrófico, resultando numa
secreção não inibida de G-17b pela mucosa do antro normal. O mesmo se aplica à situação em que a secreção
de ácido está inibida devido a utilização prolongada de medicação com IBP. Por definição, quando a mucosa do
antro é atrófica e as células G estão esgotadas, a secreção G-17 permanece muito baixa mesmo após
estimulação da proteína (G-17s)(17).
Os anticorpos IgG de HP dão um valor de diagnóstico adicionado significativo aos três biomarcadores. O nível de
anticorpos IgG para Hp mede duas condições potencialmente diferentes: 1) uma infeção contínua pela Hp, ou 2)
uma exposição anterior à Hp. Sendo o único marcador anormal, a Hp implica uma gastrite superficial associada a
Hp (não GA), associada a anomalias nos outros três marcadores, níveis elevados de anticorpos Hp confirmam o
diagnóstico de GA (antro ou corpo) associada a Hp (1, 3, 18, 19).

O teste GastroPanel consegue detetar as seguintes condições:
1) Infeção por H. pylori que é um fator de risco independente tanto de cancro gástrico como de doença de úlcera
péptica (úlcera gástrica e duodenal).
2) Gastrite atrófica (GA) induzida por H. pylori , que na maioria dos casos é assintomática, bem como o local
topográfico da GA quer no corpo e/ou no antro. Além da H. pylori, a GA no corpo, com todas as suas sequelas
clínicas pode também desenvolver-se através de um mecanismo autoimune.
3) GA do corpo, provocando uma secreção baixa de ácido ou estômago aclorídrico. Isto aumenta o risco de
cancro gástrico ou no esófago, bem como malabsorção de vitamina B12, cálcio, magnésio e zinco. Além disso, a
absorção de alguns medicamentos, tais como dipiridamol, alguns preparados de ferro e medicamentos
antifúngicos (fluconazol, itraconazol), tiroxina e atazanovir fica prejudicada devido a estômago aclorídrico. Uma
deficiência de cálcio pode provocar osteoporose e uma deficiência de vitamina B12 pode contribuir para o
desenvolvimento de anemia megaloblástica, doença de Alzheimer, demência, depressão ou neuropatias
periféricas. Uma reduzida secreção de ácido no estômago pode também aumentar o risco de graves infeções no
trato gastrointestinal e respiratório, incluindo giardíase, malária, Clostridium difficile, E. coli enteremorrágica, e
pneumonia.
4) GA do antro, que aumenta o risco de doença de úlcera péptica e de cancro gástrico. A GA coexistente do
corpo e do antro é a mais importante condição isolada de risco de cancro gástrico.
5) Infeção por H. pylori também em sujeitos com GA, linfoma MALT ou úlcera péptica hemorrágica, ou quando se
toma medicação com IBP ou antibióticos. Nestes casos, os testes respiratórios da ureia 13C (UBT) ou testes de
antigénios Hp nas fezes dão frequentemente resultados falsos negativos e a infeção por H. pylori (com todas as
suas consequências) permanece por detetar.
6) Elevada secreção de ácido da mucosa gástrica, que predispõe a doença de refluxo esofágico com potenciais
complicações (esofagite ulcerativa, esófago de Barrett ou cancro do esófago inferior).
GA, elevada secreção de ácido e infeção por H. pylori sintomática são indicações para gastroscopia.

Globalmente, o cancro gástrico continua a ser a terceira causa mais comum de mortes por cancro e estômago
aclorídrico é o seu mais importante fator de risco. De acordo com uma meta-análise recente, a utilização crónica
de medicação com IBP está também associada a um risco aumentado de cancro gástrico (20). A causa comum
de ambas estas condições é o acetaldeído carcinogénico (Classe I) formado no estômago aclorídrico (21). A
carcinogenicidade do acetaldeído é melhor documentada por um modelo de doença humana, ou seja, em
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pessoas expostas que têm mutações na enzima metabolizante, aldeído desidrogenase (ALDH), aleatoriamente
distribuída em algumas populações (22). Esta informação é importante porque a revelação de uma substância
carcinogénica permite tomar medidas para reduzir a exposição do trato gastrointestinal superior ao acetaldeído
tanto a níveis de população como a níveis individuais (23). Para se obter esta proteção, recomenda-se que todos
os sujeitos com estômago aclorídrico, GA do corpo e aqueles que tomam medicação com IBP regular usem
cápsulas de Acetium para converter o acetaldeído carcinogénico no estômago num composto inofensivo,
reduzindo assim o risco de cancro gástrico e do esófago (www.acetium.com).
Para mais detalhes sobre a interpretação dos resultados do GastroPanel, consulte a Tabela 1 e
www.gastropanel.com.

2. PEPSINOGÉNIO II COMO PARTE DO GASTROPANEL®
O GastroPanel é um painel de teste de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) quantitativo que mede a
concentração no plasma sanguíneo de quatro marcadores biológicos da estrutura e funcionamento da mucosa
gástrica: pepsinogénio I (PGI), pepsinogénio II (PGII), gastrina-17 (G-17) e anticorpos IgG de Helicobacter pylori.
A indicação para uso do GastroPanel é para ajudar no diagnóstico de doentes adultos sintomáticos (dispépticos)
e para o rastreio de sujeitos assintomáticos para detetar grupos de risco de cancro gástrico, ou seja, aqueles com
1) infeção por H. pylori 2) gastrite atrófica (GA). PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA
O kit GastroPanel Pepsinogénio II (PGII) é um ensaio imunoenzimático (ELISA) quantitativo baseado em
microplacas para a determinação de pepsinogénio humano II a partir de amostras de plasma. O kit é utilizado
como parte do GastroPanel. PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO.

4. BACKGROUND DO PEPSINOGÉNIO II
O pepsinogénio II é produzido a partir de células principais e células superficiais da mucosa do corpo gástrico, em
glândulas pilóricas do antro gástrico, e em glândulas de Brunner do duodeno proximal. A relação dos níveis
plasmáticos de pepsinogénio I (PGI) a PGII em sujeitos normais é de cerca de 3-20 (9).
A relação PGI/PGII diminui linearmente com o grau aumentado de gastrite atrófica no corpo (24, 25). A relação
desce abaixo de 3,0 quando a gastrite atrófica no corpo é avançada (moderada ou grave) (25). Foi provado que o
risco de cancro gástrico é aumentado (5 vezes) quando a relação de PGI/PGII é baixa (1, 8, 27-35). Este teste
pretende ser uma ferramenta de diagnóstico adicional para gastrite atrófica no corpo, que é uma condição de
risco conhecida para o cancro gástrico (24, 26). O ensaio de Pepsinogénio II foi concebido para uso concomitante
com o ensaio de Pepsinogénio I para determinar a relação PGI/PGII, juntamente com a gastrina-17 para
confirmar o diagnóstico de gastrite atrófica do corpo (G-17 está supraregulada). Um nível de PGII elevado reflete
inflamação da mucosa, sendo os valores mais elevados detetados em Hp associada não GA. Uma vez que os
níveis de anticorpos Hp podem permanecer elevados durante vários meses mesmo após uma erradicação bem
sucedida, o PGII é um útil marcador para a confirmação de resultados de erradicação positivos.

5. PRINCÍPIO DO TESTE
Este GastroPanel PGII baseia-se numa técnica de imunoensaio enzimático sandwich com um anticorpo de
captura específico de PGII absorvido numa placa de micro poço e num anticorpo de deteção secundária rotulado
com peroxidase de rábano-silvestre (HRP). O ensaio continua de acordo com as seguintes reações:
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1.

Os anticorpos monoclonais específicos do PGII presos a uma superfície de poliestireno ligam as moléculas
do PGII presentes na amostra.

2.

Os poços são lavados após incubação para remover os resíduos da amostra.

3.

Os anticorpos de deteção secundária do conjugado HRP são adicionados aos poços e ligam-se às moléculas
de PGII ligadas aos anticorpos de captura do PG II na superfície dos poços.

4.

Os poços são lavados e o substrato de TMB é adicionado. O substrato é oxidado pela enzima HRP,
resultando na formação de um produto final azul.

5.

A reação da enzima termina com a solução de paragem. A densidade ótica da cor amarela desenvolvida está
diretamente relacionada com a concentração de PGII da amostra.

6. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Para utilização em diagnóstico in vitro.
CUIDADO: Manuseie as amostras de plasma como sendo material potencialmente de risco biológico.
Todas as amostras devem ser consideradas como potencialmente contaminadas e tratadas como se fossem
infeciosas. Consulte a publicação do Departamento de Saúde e Serviços à Pessoa dos EUA (Bethesda, MD.,
EUA) sobre Biossegurança em laboratórios microbiológicos e biomédicos de 1999, 4ª ed. (CDC/NIH) e N.º (CDC)
88-8395 sobre relatórios de procedimentos de segurança de laboratório para diferentes doenças ou outros
regulamentos locais ou nacionais.
Este kit contém reagentes fabricados a partir de componentes do sangue humano. Os materiais fonte fornecidos
neste kit foram testados quanto à presença de anticorpos à hepatite B e C bem como anticorpos a HIV e os
resultados foram negativos. Contudo, uma vez que nenhum método de teste consegue oferecer garantias
absolutas de que estes patogénios estão ausentes, todas as precauções recomendadas para o manuseamento
de um derivado de sangue deverão ser seguidas.
Use sempre luvas de proteção ao manusear amostras de doentes. Utilize um dispositivo de pipetagem de
segurança para toda a pipetagem. Nunca pipete pela boca. Leia todas as instruções antes de realizar este ensaio.
Os componentes que contêm ProClin podem provocar uma reação cutânea alérgica (ver Ficha de Dados de
Segurança). Elimine as soluções que contêm ProClin de acordo com a legislação de gestão de resíduos local.

7. RASTREABILIDADE DOS VALORES
Não existe um material de consulta internacional para o pepsinogénio II. O calibrador e os valores de controlo do
pepsinogénio II são atribuídos a calibradores principais internos da Biohit.

8. CONTEÚDO DO KIT, PREPARAÇÃO DOS REAGENTES E ESTABILIDADE DOS
MATERIAIS FORNECIDOS
Os reagentes são suficientes para 96 poços e três ciclos separados. Não se devem misturar reagentes de lotes
de kits diferentes.

8.1. Microplaca
Conteúdo: 12 x 8 tiras numa estrutura revestida com IgG1 de PGII anti-humana monoclonal de elevada afinidade.
Preparação: Pronto a usar.
Estabilidade: Estável até à data de validade. Elimine as tiras após utilização.
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8.2. Concentrado de tampão de lavagem (10x)
Conteúdo: 120 ml de tampão fosfato salino (PBS) a 10x contendo Tween 20 e 0,1% de ProClin 300 como
conservante.
Preparação: Diluir 1 para 10 (por ex., 100 ml + 900 ml) com água destilada e misturar bem.
Estabilidade: O concentrado é estável até à data de validade. A solução diluída é estável durante duas semanas
refrigerada (2-8 °C).

8.3. Tampão diluente da amostra
Conteúdo: 50 ml de tampão fosfato contendo caseína, Tween 20, 0,1% de ProClin 300 como conservante e um
corante vermelho.
Preparação: Pronto a usar.
Estabilidade: Estável até à data de validade.

8.4. Solução neutra
Conteúdo: Um frasco contendo 1,5 ml de tampão fosfato à base de soro humano com 0,1% de ProClin 300 como
conservante.
Preparação: Pronto a usar.
Estabilidade: Estável até à data de validade.

8.5. Calibradores
Conteúdo: Três frascos contendo 1,5 ml de calibradores à base de soro humano com 0,1% de ProClin 300 como
conservante. Os calibradores têm valores PGII específicos do lote de aproximadamente 6,3, 12,5 e 50 µg/l. A
concentração de PGII exata dos calibradores está rotulada nos frascos.
Preparação: Pronto a usar.
Estabilidade: Estável até à data de validade.

8.6. Controlo
Conteúdo: Um frasco contendo 1,5 ml de controlo PGII à base de soro humano com 0,1% de ProClin 300 como
conservante. O nível de PGII esperado do controlo está rotulado no frasco.
Preparação: Pronto a usar.
Estabilidade: Estável até à data de validade.

8.7. Conjugado
Conteúdo: 15 ml de PGII anti-humano monoclonal conjugado HRP em tampão estabilizador com 0,02% de
metilisotiazolona, 0,02% de bromonitrodioxano e 0,002% de outros isotiazolones ativos como conservantes.
Preparação: Pronto a usar.
Estabilidade: Estável até à data de validade.

8.8. Solução de substrato
Conteúdo: 15 ml de tetrametilbenzidina (TMB) em solução aquosa.
Preparação: Pronto a usar.
Estabilidade: Estável até à data de validade. Evite a exposição a luz solar direta.
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8.9. Solução de paragem
Conteúdo: 15 ml de 0,1 mol/l de ácido sulfúrico.
Preparação: Pronto a usar.
Estabilidade: Estável até à data de validade.

8.10. Coberturas de incubação
Três folhas de plástico para cobrir a microplaca durante a incubação.

8.11. Instruções de utilização
Contidas em cada kit.

9. COLHEITA E MANUSEAMENTO DE AMOSTRAS
Recomenda-se a colheita da amostra de sangue após jejum desde a noite anterior (aproximadamente 10 horas),
contudo pelo menos após 4 horas de jejum, para dentro de um tubo EDTA sem aditivos. Os tubos de sangue para
plasma são misturados imediatamente virando-os de cabeça para baixo entre 5 a 6 vezes. O plasma é separado
por centrifugação imediatamente ou após 2 horas no máximo (por ex. StatSpin ® Express 2, centrifugação durante
2 minutos a 4440 x g; consulte as instruções do fabricante do centrifugador relativamente à separação do plasma).

Após separação do plasma, adicione GastroPanel Stabilizer à amostra (50 µl/1 ml de plasma; Biohit Oyj,
GastroPanel Stabilizer, N.º Cat. 606 050 e 606 051). A adição de estabilizador à amostra de plasma
imediatamente após separação permite o armazenamento da amostra durante 7 dias num refrigerador a 2-8°C e
3 dias à temperatura ambiente (20-25 °C).

9.1 Congelamento da amostra
Congele a amostra imediatamente após separação e adição de GastroPanel Stabilizer. Para um armazenamento
temporário, as amostras de plasma podem ser congeladas a –20 °C, mas num armazenamento a longo prazo
superior a duas semanas, o armazenamento deve ser a –70 °C. Misturar as amostras muito bem depois de
descongelar. Evite congelar e descongelar as amostras repetidamente. Os espécimes manifestamente
hemolizados, lipémicos ou turvos devem ser eliminados.

9.2 Estimulação da gastrina-17
Nos casos em que é necessária uma amostra de sangue com proteína estimulada, deve ser tomada uma bebida
feita de pó de proteína (Biohit Oyj, N.º Cat. (601 037 ou 601 038) após um período de jejum de, no mínimo, 4 a 10
horas. Vinte (20) minutos depois da toma da bebida proteica, faz-se uma colheita de sangue para um tubo EDTA.

10. MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS
10.1 Método manual
Água destilada ou água desionizada, micropipetas e pontas descartáveis para fornecer com precisão 15 - 1000 µl,
pipetas para fornecer com precisão 1 - 10 ml, pipeta de 8 canais que fornece 100 µl, proveta graduada de 1000 ml,
agitador para diluições de amostra, tubos de ensaio para diluições de espécime, dispositivo de lavagem de
microplacas, toalhas de papel ou papel absorvente, temporizador, leitor de microplacas de princípio de medição
vertical de 450 nm (36), por ex., tubo de colheita de sangue em plástico para plasma, recipiente para banho de
gelo, agitador de placas.
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10.2 Métodos automatizados
Água destilada ou água desionizada para diluição do tampão de lavagem. O GastroPanel é fácil de usar com
métodos automatizados. Não são necessários instrumentos, acessórios nem descartáveis para efetuar a análise
com o GastroPanel com métodos automatizados ELISA comercializados com o leitor de microplacas de princípio
de medição vertical (36).

11. ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
Guardar o kit de GastroPanel Pepsinogénio II refrigerado (2-8 °C). Quando armazenado a estas temperaturas, o
kit fica estável até a data de validade indicada no rótulo da embalagem e no rótulo de cada componente individual
do kit. Não congele ou exponha a temperaturas elevadas nem armazene acima de 8 °C, quando não estiver em
uso. A solução de substrato é sensível à luz. A microplaca ou as tiras individuais não devem ser retiradas da
bolsa de película até estarem equilibradas para a temperatura ambiente (20-25 °C). As tiras não utilizadas devem
ser recolocadas na bolsa de película, seladas e guardadas a 2-8 °C.
Não use quaisquer reagentes após a data de validade impressa no rótulo. Não use reagentes de kits com
números de lote diferentes nem substitua reagentes pelos de kits de outros fabricantes. Use apenas água
destilada ou água desionizada. Os componentes do kit são fornecidos em concentrações precisas. Diluir mais ou
fazer outras alterações aos reagentes pode provocar resultados incorretos.

Indicação de deterioração do kit
Os componentes líquidos não devem estar visivelmente turvos nem conter material precipitado. A 2-8°C, o
concentrado tampão de lavagem pode, contudo, cristalizar parcialmente, mas os cristais dissolvem-se misturando
à temperatura ambiente (20-25°C). A solução de substrato deverá ser incolor ou azul pálido. Qualquer outra cor
indica deterioração da solução de substrato.

12. PROCEDIMENTO DE TESTE
PREPARAÇÕES PRELIMINARES
Deixe todos os reagentes e as microplacas atingirem a temperatura ambiente (20-25 °C). Diluir o concentrado
tampão de lavagem 1 para 10 (por ex., 100 ml + 900 ml) com água destilada ou água desionizada. As amostras
congeladas devem ser rapidamente descongeladas num banho de água à temperatura ambiente misturando
ocasionalmente. Quando estiverem quase descongeladas, coloque-as num banho de gelo esmagado. Leia o
procedimento de ensaio completo antes de começar. Recomenda-se que os calibradores e o controlo
sejam aplicados na placa como duplicados. É necessário utilizar calibradores e controlo em cada ciclo de
teste.
Misturar bem todos os reagentes e amostras antes de usar. Nota! Todas as incubações devem ser efetuadas
a 20-30 °C (=temperatura ambiente), não exceda a temperatura especificada.
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12.1. Método manual
Siga as instruções de diluição da amostra em baixo para análise simultânea de todo o GastroPanel.
PASSO 1: DILUIÇÃO DE ESPÉCIME
O tampão diluente de amostra, tampão de lavagem, solução de paragem e substrato podem ser usados de forma
intermutável entre os kits do mesmo lote. Todos os outros componentes do kit são específicos de cada kit
individual.

Diluições da amostra GastroPanel
Diluição

Substância a
analisar
G-17
PGI
PGII
H. pylori

1:5
1:20
1.20
1:400

Faça três diluições separadas a partir da amostra. Um exemplo das diluições encontra-se em baixo:

1.

Para fazer a diluição G-17: dilua a amostra de plasma com EDTA misturada a 1:5 (por ex., 100 µl plasma +
400 µl de tampão diluente). Misture o tubo.

2.

Para fazer a diluição de PGI e de PGII: dilua a diluição 1:5 feita acima mais 1:4 para fazer uma diluição 1:20
(por ex. 180 µl diluição 1:5 + 540 µl de tampão diluente). Misture o tubo.

3.

Para fazer a diluição de H. pylori: dilua a diluição 1:20 feita acima mais 1:20 para fazer uma diluição 1:400
(por ex. 20 µl diluição 1:20 + 380 µl de tampão diluente). Misture o tubo.

PASSO 2: AMOSTRA
Misture e pipete 100 µl de solução neutra (BS, para G-17, PGI e PGII) ou tampão diluente da amostra (Neutro,
para H. pylori), calibradores, o controlo e as amostras diluídas nos poços de microplacas (ver Figura 1 para PGI e
PGII, Figuras 2 e 3 para G-17 e H. pylori, respetivamente). Pode cobrir a placa com a cobertura de incubação
para evitar salpicos. Incube durante 60 minutos à temperatura ambiente agitando (750 rpm). Nota: Recomenda-se
que as amostras sejam dispensadas para os poços de uma placa dentro de 20 minutos para evitar deriva do
ensaio dentro da placa.

A
B
C
D
E
F
G
H

1
BS
CAL1
CAL2
CAL3
Controlo
Amostra
Amostra
Amostra

2
BS
CAL1
CAL2
CAL3
Controlo
Amostra
Amostra
Amostra

3
etc.

4
etc.

Figura 1. Ordem de pipetagem de PGI e PGII
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1

2

AA
B

BS

BS

CAL1

CAL1

C

CAL2

CAL2

D

CAL3

CAL3

E

CAL4

CAL4

F

Controlo

Controlo

G

Amostra

Amostra

H

Amostra

Amostra

3
etc.

4
etc.

Figura 2. Ordem de pipetagem de G-17

A
B
C
D
E
F
G
H

1
Solução
neutra
CAL 1
CAL 2
CAL 3
CAL 4
Controlo
Amostra
Amostra

2
Solução
neutra
CAL 1
CAL 2
CAL 3
CAL 4
Controlo
Amostra
Amostra

3

4

Amostra
etc.

Amostra
etc.

Figura 3. Ordem de pipetagem de H. pylori

PASSO 3: LAVAGEM
Lave as tiras da microplaca com 3 x 350 µl de tampão de lavagem diluído (1 a 10) e bata suavemente na placa
invertida algumas vezes sobre uma toalha de papel limpa.

PASSO 4: CONJUGADO
Nota! Cada kit individual tem o seu conjugado específico (não intermutável). Pipete 100 µl de solução de
conjugado para dentro dos poços da microplaca vazios com uma pipeta de 8 canais. Pode cobrir a placa com a
cobertura de incubação. Incube durante 60 minutos à temperatura ambiente agitando (750 rpm).
PASSO 5: LAVAGEM
Lave as tiras da microplaca com 3 x 350 µl de tampão de lavagem diluído (1 a 10) e bata suavemente na placa
invertida algumas vezes sobre uma toalha de papel limpa.

PASSO 6: SUBSTRATO
Pipete 100 µl de solução de substrato para dentro dos poços da microplaca com uma pipeta de 8 canais. Inicie o
tempo de incubação após pipetar a solução de substrato para dentro da primeira tira da microplaca e continue a
incubação durante 30 minutos à temperatura ambiente. Evite exposição direta à luz durante a incubação.

PASSO 7: PARAR A REAÇÃO
Pipete 100 µl de solução de paragem com uma pipeta de 8 canais para dentro dos poços das microplacas.
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PASSO 8: MEDIR OS RESULTADOS PELO PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO VERTICAL
Medir a absorção dos poços das microplacas a 450 nm dentro de 30 minutos (36).

12.2. Método automatizado
O GastroPanel foi concebido a pensar na automatização. Logo que protocolos específicos do teste tenham sido
criados e validados para utilização, executar o GastroPanel com um método automatizado walk-away ELISA
aberto poupa recursos, e é simples e intuitivo de usar, por ex. evitando perturbações induzidas pela pipetagem
tais como lesões por esforços repetitivos.
O único passo manual necessário é preparar uma diluição de 1:10 do concentrado tampão de lavagem antes do
ciclo seguinte. Todo o processo do ensaio, desde a diluição da amostra até ao cálculo e reporte do resultado final,
é executado automaticamente do início ao fim.

13. RESULTADOS
13.1. Valores de controlo de qualidade
Uma Boa Prática de Laboratório implica a utilização de controlos apropriados para estabelecer que todos os
reagentes e protocolos estão a ter o desempenho conforme designado. O GastroPanel Pepsinogénio II é
fornecido com um controlo específico do lote. Devem ser mantidas tabelas de controlo de qualidade dentro do lote
para acompanhar o desempenho de controlo. Alternativamente, poderão ser utilizados métodos estatísticos para
analisar valores de controlo de laboratório internos, que deverão ficar dentro dos intervalos de confiança
apropriados empregues em cada laboratório. Os resultados do controlo esperados têm de ser obtidos de forma a
que os resultados possam ser aceites.

13.2. Cálculo dos resultados
As leituras de absorção são convertidas em concentrações de PGII interpolando incógnitas a partir da curva de
melhor ajustamento dos calibradores. Uma vez que os calibradores estão prontos a utilizar, as concentrações das
amostras do doente não são multiplicadas pelo fator de diluição.

Subtraia a OD média da solução neutra (BS) de todos os valores de OD dos poços. Plote a OD do BS (como
calibrador 0) e os calibradores vs. a sua respetiva concentração. Uma ajuste polinomial de segunda ordem é
adequado para interpolar as concentrações desconhecidas. Uma curva de calibração típica está exibida na figura
4.
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Figura 4. Exemplo de uma curva de calibração típica.

Uma vez que a interpretação deverá basear-se em todos os marcadores GastroPanel medidos a partir da
amostra do mesmo doente, os dados do ensaio devem ser recolhidos e analisados em conjunto, com informação
anamnéstica opcional tal como a utilização de medicação com IBP e informação sobre a erradicação da H. pylori.
Consulte a secção 17 relativamente à interpretação. Caso deseje automatizar a interpretação do GastroPanel,
contacte a Biohit para obter mais informações sobre as aplicações de software e serviços. Mais informações
estão também disponíveis no site do produto GastroPanel (www.gastropanel.com).

13.3. Interpretação dos resultados
O PGII é um marcador de inflamação da mucosa, mais frequentemente causado por infeção por Helicobacter
pylori ou devido a uso prolongado de medicação com IBP. Uma relação PGI/PGII inferior a 3,0 indica que o
doente tem atrofia do corpo avançada (15, 2).

13.4. Intervalo de referência biológico
O intervalo de referência é de 3-15 µg/l. O intervalo baseia-se em 7000 sujeitos finlandeses (relatório interno da
Biohit, dados não publicados). Recomenda-se que estes valores de referência sejam considerados apenas
diretrizes.

14. LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Como com qualquer procedimento de diagnóstico, os resultados do GastroPanel Pepsinogénio II devem ser
interpretados em conjunto com a apresentação clínica do doente e todas as outras informações disponíveis para
o médico.
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15. CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO ANALÍTICO
Todos os testes de desempenho foram efetuados à temperatura ambiente (20-25 °C). Todas as amostras foram
analisadas com poços de microplacas duplicados.
Intervalo de medição:
O intervalo de medição do GastroPanel Pepsinogénio II é de 3 µg/l a 60 µg/l.
Neste intervalo, o método demonstrou ser linear dentro de +/- 5% de tendência de não linearidade e a
repetibilidade demonstrou ser  8 de % de CV, dentro da precisão do ensaio  10 de % de CV, e o erro total a
nível LoQ  de +/- 20%.
Precisão:
Foram efetuados estudos de precisão de acordo com as diretivas CLSI EP5-A2. Um painel consistindo de quatro
amostras de plasma com EDTA abrangendo vários níveis de concentrações baixas, médias ou elevadas de
pepsinogénio II efetuadas em duplicados em 20 dias de operação (dois ciclos por dia, duas repetições por
amostra por ciclo). Foram utilizados três lotes de produção, sete operadores e dois instrumentos. Foram
efetuadas análises estatísticas de acordo com as diretivas CLSI EP5-A2 para determinar as estimativas de
repetibilidade e de precisão dentro do laboratório.
Na precisão da repetibilidade para amostras de plasma com EDTA, o intervalo de teste foi de 2,7 µg/l a 53,5 µg/l,
os desvios padrão de 0,12 µg/l a 1,56 µg/l e a % de CV de 2,6% a 4,4%.
Na precisão dentro do laboratório para amostras de plasma com EDTA, o intervalo de desvio padrão foi de 0,22
µg/l a 3,46 µg/l, e a % de CV de 6,0% a 7,9%.
REPETIBILIDADE

Amostra
1
2
3
4
5
Amostra
1
2
3
4
5

Média
(µg/l)
2,7
6,4
12,9
34,3
53,5
Média
(µg/l)
2,7
6,4
12,9
34,3
53,5

% de CV

SD total

95% CI SD

n

4,4%

0,12

0,098 - 0,153

80

2,7%

0,17

0,138 - 0,216

80

3,4%

0,44

0,364 - 0,567

80

2,6%

0,89

0,732 - 1,142

78

1,56
1,284 - 2,001
DENTRO DO LABORATÓRIO

80

2,9%

% de CV

SD total

95% CI SD

n

7,9%

0,22

0,179 - 0,269

80

6,2%

0,40

0,329 - 0,499

80

6,7%

0,87

0,726 - 1,074

80

6,0%

2,07

1,718 - 2,610

78

6,5%

3,46

2,821 - 4,475

80
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Linearidade:
A linearidade do GastroPanel Pepsinogénio II foi determinada em consistência com a Diretriz do CLSI EP06-A.
Foram testados três lotes de kits. Foi utilizada uma transformação logarítmica dos dados para corrigir o conjunto
de dados de forma a ficarem mais próximos da distribuição normal.
O método demonstrou ser linear desde 3,2 µg/l a 60,1 µg/l dentro de +/- 5% de tendência de não linearidade
neste intervalo.

Limite de deteção e limite de quantificação:
O limite do espaço em branco (LoB) e o limite de deteção (LoD) para o GastroPanel Pepsinogénio II foram
determinados em consistência com a Diretriz do CLSI EP17-S com proporções de falso positivo (α) inferiores a 5%
e falsos negativos (β) inferiores a 5%, com base em 120 determinações com 60 amostras em branco e 60
amostras de baixo nível. Foram usadas cinco amostras de plasma com EDTA e três lotes de kits.
O LoB foi de 0,2 µg/l e o LoD de 0,4 µg/l.
O limite de quantificação foi determinado em consistência com a Diretriz do CLSI EP17-S com base em 60
determinações de cinco amostras de plasma com EDTA com três lotes de kits. Devido à falta de método de
referência, a estimativa de tendência não foi incluída nos cálculos totais de erro.
O LoQ foi de 1,9 µg/l com um erro total de -11,1% com uma % de CV entre medições de 6,1%.

Especificidade analítica:
O GastroPanel Pepsinogénio II foi avaliado quanto a reação cruzada por pepsinogénio I elevando duas amostras
para níveis de pepsinogénio II de aproximadamente 2,8 µg/l e 13 µg/l. Uma tendência causada por 400 µg/l de
pepsinogénio I foi inferior a +/- 4% (-3,5% e 2,2 %, respetivamente). Isto não foi considerado uma tendência
significativa.

Tal como com qualquer ensaio que emprega anticorpos de rato, existe a possibilidade de interferência por
anticorpos humanos antirrato (HAMA) ou heterofílicos na amostra. Os doentes que receberam preparados de
anticorpos monoclonais de rato para diagnóstico ou terapia poderão conter anticorpos humanos anti-rato (HAMA)
e poderão revelar valores falsamente elevados ou diminuídos quando testados.

Interferência:
O GastroPanel Pepsinogénio II foi avaliado quando a interferência de acordo com a Diretriz do CLSI EP07-A2. A
tendência causada pela hemoglobina, bilirrubina não conjugada, bilirrubina conjugada ou triglicéridos em
concentrações de 2 g/l, 5 mg/dl, 15 mg/dl e 500 mg/dl, respetivamente, foi inferior a menos de 10% a níveis
plasmáticos de aproximadamente 2,8 µg/l e 12 µg/l. Isto foi considerado uma interferência não significativa.
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16. DESEMPENHO DO DIAGNÓSTICO
O painel do ensaio de validação consistiu em 101 doentes referidos para gastroscopia de origem caucasiana,
incluindo 71 mulheres e 30 homens. A idade média dos sujeitos do estudo foi de 50,1 anos, SD=16,7 anos e o
intervalo de 18-83 anos.

Concordância* entre os valores médios dos biomarcadores no Pepsinogénio II padrão (n.º cat. 601 020.02) e o
teste GastroPanel® Pepsinogénio II (n.º cat. 606 020).
Versão de teste GastroPanel®
Pepsinogénio II
(n.º cat 601 020.02)
GastroPanel® Pepsinogénio II
(n.º cat 606 020)
CCI**
Correlação

PGII
(M±SD)

PGI/PGII
(M±SD)

11,2 (8,4)

11,3 (5,2)

15,2 (10,1)

6,8 (2,7)

0,937 (0,084-0,983)
0,981

0,877(0,818-0,917)#
0,952

*Calculado por coeficiente de correlação intraclasse (CCI; kappa ponderado) e testes de correlação bivariável de
Pearson; **CCI nas condições mais exigentes (modelo aleatório de duas vias estritamente paralelo, concordância
absoluta, definições de medidas médias); # CCI utilizando um modelo aleatório de duas vias paralelo com definições de
medições de consistência e médias.

17. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DO GASTROPANEL®
Assim, o GastroPanel está otimizado para ser utilizado em contexto com o Sistema Sydney Atualizado (Updated
Sydney System (USS)) para a classificação da gastrite. Tanto o USS como o software GastroSoft ® usam cinco
categorias de diagnóstico para classificar a biópsia e os resultados do GastroPanel, respetivamente. Estes
incluem: 1) mucosa normal, 2) gastrite superficial (Hp), 3) GA no antro, 4) GA no corpo, e 5) GA tanto no antro
como no corpo (pangastrite) (13, 37, 38). Além destas cinco categorias relacionadas com a morfologia do
estômago, são possíveis três outros perfis de marcadores no GastroPanel, sendo específicos para perturbações
funcionais definidas com morfologia normal do estômago. Todas as oito categorias de diagnóstico estão
ilustradas na Tabela 1 e explicadas em seguida.

17.1 Estômago saudável
Com todos os quatro biomarcadores dentro do intervalo de referência normal, a mucosa gástrica funciona
normalmente. Dado que a função da mucosa do estômago depende criticamente das células específicas
responsáveis pela secreção de ácido (células parietais), pepsinogénios (células principais) e G-17 (células G), o
funcionamento normal necessita da presença destas células em quantidades normais (1, 3, 9, 11, 19). Assim, a
função do estômago e a estrutura da mucosa andam de mãos dadas e, por definição, um GastroPanel normal
resulta num marcador de substituição de um estômago saudável.

17.2 Secreção de ácido elevada
O ácido gástrico (HCl) é produzido pelas células parietais altamente especializadas no corpo. A secreção de
ácido é controlada, entre outras coisas, pela secreção de G-17 no antro em resultado de um ciclo de resposta
positiva estimulando a secreção de ácido após uma refeição. A secreção de ácido resulta num pH
progressivamente mais baixo no corpo, e o limiar do pH 2,5 desencadeia uma resposta negativa para as células
G do antro, sinalizando-as para regular para baixo a produção de G-17. Como resultado, a produção de G-17
diminui paralelamente ao teor de ácido no corpo (1, 3, 14, 17). Quando, por qualquer motivo, a secreção de ácido
no corpo permanece anormalmente elevada (outros mecanismos de estimulação), o resultado final é uma
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secreção de G-17b anormalmente baixa das células G do antro. Esta condição é melhor diagnosticada pela
medicação de teste com IBP quando a G-17b deverá normalizar dentro de aproximadamente duas semanas de
terapia. Nestas circunstâncias, a G-17s (estimulada) pós-prandial estará dentro dos limites normais, porque as
células G estão intactas e capazes de secreção de G-17 quando adequadamente estimuladas (pó de proteína,
Biohit N.º Cat. 601038).

17.3. Baixa secreção de ácido devido a medicação com Inibidor da Bomba de Protões (IBP)
A regulação acima também funciona em sentido inverso. Quando a secreção de ácido no corpo é reduzida (por
qualquer motivo), o ciclo de resposta positiva faz com que as células G do antro aumentem a sua secreção de G17b, resultando em elevados níveis séricos de G-17b (3, 17). As duas condições com baixa secreção de ácido
são 1) GA no corpo e 2) uso prolongado de medicação com IBP. A primeira exclui-se através de valores normais
(ou até elevados) de PGI, PGII, e uma relação normal de PGI/PGII, enquanto a última é melhor diagnosticada
descontinuando a medicação com IBP. Nesse caso, a G-17b do antro deverá estar normalizada dentro de duas
semanas (17.8.).

17.4. Gastrite superficial (não atrófica), associada a Helicobacter pylori
Tal como todas as bactérias, a Helicobacter pylori provocará também inflamação aguda da mucosa gástrica, com
um habitual aparecimento no antro (1, 3, 7, 13, 18, 39). Três perfis de marcadores diferentes podem ser
encontrados em associação com infeção por Hp.
17.4a Numa infeção da Hp ativa, os níveis de anticorpos de Hp estão aumentados, o que poderá ser a única
descoberta anormal no GastroPanel, com todos os outros marcadores dentro de um intervalo normal. Não é
contudo infrequente, que uma infeção por Hp contínua ativa provoque uma reação inflamatória grave que, devido
a permeabilidade das células aumentada, pode provocar fuga aumentada de PGI, PGII e mesmo de G-17 das
células e ter como resultado níveis séricos elevados de algum ou de todos estes três biomarcadores (3, 7, 39).
17.4b A erradicação bem-sucedida da Hp por tratamento ativo deveria ter como resultado valores normalizados
de todos os três marcadores, contudo, com um atraso de algumas semanas ou meses. Os níveis de anticorpos
de Hp podem permanecer elevados durante um período de tempo mais prolongado o que é imprevisível e limita a
utilidade do GastroPanel como um teste de diagnóstico preciso para o controlo da erradicação da Hp (39).
17.4c Nos casos em que a tentativa de erradicação da Hp falha, os níveis de anticorpos de Hp permanecem
elevados (normalmente ligeiramente) e o PGI e a relação PGI/PGII ficam geralmente dentro de um intervalo
normal, enquanto que o PGII e/ou G-17b poderão estar ligeiramente elevados devido a uma reação inflamatória
contínua (ver 17.4a). O resultado pode ser confirmado passados 5-6 meses, seguido de uma nova tentativa de
tratamento se indicado (3, 39).

17.5 Gastrite atrófica do corpo
Por definição, a perda de células específicas (células principais) nas glândulas oxínticas da mucosa do corpo,
como resultado de atrofia da mucosa, leva a uma produção progressivamente reduzida de PGI e (em menor grau)
de PGII, que é também produzido pelas mesmas células na mucosa do antro. Esta redução desproporcionada
destes dois marcadores terá como resultado uma relação PGI/PGII reduzida, o que é outro sinal excelente de GA
no corpo (1, 3, 5-9, 14, 16). Esta redução de PGI e da relação PGI/PGII é progressiva e correlacionada de perto
com a gravidade da atrofia do corpo, com atrofia total e estômago isento de ácido como ponto final. No caso de
uma mucosa do antro intacta (normal), isto leva a uma secreção e a níveis séricos de G-17b (17, 19)
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marcadamente aumentados. Não há necessidade de testar a G-17s nesse caso. Em casos crónicos com um
curso prolongado, a Hp pode desaparecer, resultando numa normalização gradual dos níveis de anticorpos Hp.

17.6 Gastrite atrófica do antro
Quando a atrofia da mucosa apenas afeta o antro, todos os marcadores específicos do corpo se manterão dentro
do intervalo normal. Por definição, a GA no antro é causada por infeção por Hp e os anticorpos da Hp são
invariavelmente elevados no teste GastroPanel. Como resultado da atrofia do antro, as células G são reduzidas
em número e acabam por desaparecer, dando origem a níveis plasmáticos progressivamente reduzidos de G-17b.
No caso de atrofia grave do antro, não existe reposta à estimulação da proteína da secreção G-17s, devido à falta
de células G (alvo) na mucosa (14, 15, 17).

17.7 Gastrite atrófica do antro e do corpo
A forma mais grave de GA é conhecida como a pangastrite atrófica que afeta tanto o antro como o corpo. Como
resultado final, as células especificadas (células principais) no corpo e no antro (células G) desaparecem, dando
origem a um padrão de expressão de biomarcador onde ambos os pepsinogénios (PGI, PGII) e G-17 estão
substancialmente reduzidos (1, 3, 5-9, 14, 16, 17, 19). Isto aplica-se tanto a G-17b como a G-17s, que
permanecem baixas mesmo após estimulação devido a células G ausentes. Tal como na GA do corpo (17.5), os
níveis de anticorpos de Hp podem ser normais ou elevados. Isto é porque na GA crónica, a Hp pode desaparecer
na mucosa atrófica e, na falta de estímulo de antigénio, uma descida normal de anticorpos IgG reduzirá os níveis
de anticorpos Hp abaixo do nível limite de 30 EIU.

17.8 Medicação com IBP
Se o doente utilizar qualquer medicação de supressão de ácido gástrico, contacte a pessoa que faz a colheita das
amostras. Além disso, introduza a informação no historial do caso do doente, pois será incluída na impressão do
GastroSoft. Os inibidores da bomba de protões (PPI) reduzem a produção de ácido gástrico no estômago. Isto
aumenta a produção da gastrina-17, aumentando os níveis de pepsinogénio. Logo que o tratamento com PPI
estiver concluído, demora cerca de 4 a 10 dias para a produção de ácido hidroclorídrico e os níveis de gastrina-17
regressarem ao normal. Contudo, os níveis de pepsinogénio permanecerão elevados durante um período
relativamente longo. A cessação da supressão de ácido com PPI a longo prazo é tipicamente seguida pela
hipersecreção de ácido de ressalto (dentro de 7 a 10 dias), o que significa que os sintomas de azia regressarão
de forma intensa e que os níveis de gastrina-17 serão muito baixos. (1, 3, 7, 11).
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Tabela 1. As oito categorias de diagnóstico do GastroPanel
GastroPanel® Biomarcadores
Pepsinogénio I Pepsinogénio Relação
Gastrina(30-160 µg/l)@
II
PGI/PGII
17b
(3-15 µg/l)
(3-20)
(1-7
pmol/l)

Gastrina17s
(3-30
pmol/l)

1

N

N

N

N

N

Nível de
anticorpos
IgG da H.
pylori
(<30 EIU)
N

2

N

N

N

B*

N

N

3

N ou E^

N ou E^

N

E**

N

N

4a

N ou E^

N ou E^

N

N ou E^

NN

E

4b

N

N

N

N

NN

N ou E†

4c

N

E

N

E

NN

E

5

B

B

B

E

NN

N^^ ou E

6

N

N

N

B

B

E

7

B

B

B

B

B

N^^ ou E

8

E

E

N

E

NN

N

Interpretação

Mucosa saudável
(sem atrofia, sem
infeção por H. pylori)
Mucosa saudável.
Elevada secreção de
ácido no corpo
Mucosa saudável.
Baixa secreção de
ácido devido a, por
ex., medicação com
IBP
Infeção por H. pylori
ativa, não tratada
Infeção pela H. pylori
erradicada com
sucesso
A erradicação da H.
pylori falhou
Gastrite atrófica no
corpo
Gastrite atrófica no
antro
Gastrite atrófica no
antro e no corpo
(pangastrite)
Interrupção breve (410 dias) no
tratamento com IBP

N=normal; B=baixo; E=elevado; *Medicação com IBP de teste durante duas semanas, G17b deverá normalizar; **Parar
medicação com IBP, G-17b deverá normalizar dentro de duas semanas; NN, não é necessário testar; ^PGI, PGII e G-17
podem estar elevadas devido a inflamação da mucosa; ^^Os anticorpos da H. pylori podem desaparecer na atrofia da
mucosa com curso prolongado; @O valor limite do pepsinogénio I de 30 µg/l está em consonância com gastrite atrófica
moderada/grave; †Os níveis de anticorpos de H. pylori podem permanecer elevados durante meses após uma
erradicação bem sucedida da H. pylori.
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Gastrite atrófica (GA) por infeção com H. pylori ou autoimune, com risco associado de cancro gástrico e outras
sequelas, ou o nível de secreção de ácido no estômago, não pode ser diagnosticado pelos testes convencionais
utilizados para diagnóstico da dispepsia e infeção por H. pylori, por ex., teste respiratório da ureia 13C (UBT) ou
de antigénio nas fezes, ou teste de anticorpos. Nos sujeitos com GA, linfoma MALT ou úlcera péptica
hemorrágica e nos que tomam medicação com IBP ou antibióticos, os testes de UBT ou de antigénios nas fazes
dão frequentemente resultados falsos negativos, e a infeção por H. pylori (com todos os seus riscos) permanece
por detetar (40-44) (www.biohithealthcare.com/additional-information).

O GastroPanel é capaz de diagnosticar gastrite atrófica que afeta quer o corpo ou o antro ou ambos.
Comparativamente à gastroscopia, o diagnóstico preciso de gastrite atrófica nem sempre é possível em alguns
espécimes de biópsia pequenos que representam apenas uma amostra mínima da área da mucosa gástrica.
Além disso, a atrofia da mucosa (atrofia ligeira em particular) é um diagnóstico subjetivo, com variação
substancial interobservador entre os patologistas. De forma semelhante, a precisão da gastroscopia depende da
experiência e competência do gastroscopista. O GastroPanel não é afetado por estas desvantagens porque é um
ensaio de laboratório automatizado baseado no ELISA. De facto, a histologia da biópsia endoscópica não é um
padrão-ouro fiável (45) apesar de ser atualmente usado como tal. Tal como comparado com os biomarcadores
séricos, as suas limitações na precisão do diagnóstico devem ser tidas em mente (2, 46).
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Quando efetuado por gastroenterologistas e patologistas competentes, o acordo entre o GastroPanel e a
histologia da biópsia gástrica é muito bom, excedendo 0,8 (o limite de quase perfeito) através do teste kappa
ponderado (14). Mais importante, o diagnóstico de atrofia gástrica é altamente subjetivo sem o uso de biópsias
gástricas, ou seja, com base apenas na gastroscopia (47). Quando o GastroPanel indica que a mucosa gástrica é
saudável (sem infeção por H. pylori e/ou sem gastrite atrófica), os sintomas clínicos são muitas vezes provocados
por dispepsia funcional ou outras perturbações funcionais sem uma doença orgânica da mucosa gástrica.
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19. DATA DE PUBLICAÇÃO
Folheto informativo do kit GastroPanel® Pepsinogénio II.
Versão 4.0, setembro de 2016.

20. GARANTIA
O fabricante deve solucionar todos os defeitos detetados em qualquer Produto (o "Produto com defeito") que
resultarem de materiais inadequados ou de fabrico negligente e que impeçam o funcionamento mecânico ou a
utilização prevista dos Produtos, incluindo, entre outras, as funções descritas nas especificações do Fabricante
para os Produtos. NO ENTANTO, QUALQUER GARANTIA SERÁ CONSIDERADA NULA SE A FALHA FOR
CAUSADA

POR

TRATAMENTO

INADEQUADO,

UTILIZAÇÃO

INADEQUADA,

DANOS

ACIDENTAIS,

ARMAZENAMENTO INCORRETO OU USO DOS PRODUTOS PARA OPERAÇÕES FORA DAS SUAS
LIMITAÇÕES ESPECIFICADAS OU FORA DAS SUAS ESPECIFICAÇÕES, CONTRÁRIAS ÀS INSTRUÇÕES
DETERMINADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES.
O período desta garantia para o Distribuidor está definido no manual de instruções dos Produtos e começará a
partir da data em que o Produto relevante for enviado pelo Fabricante. No caso de litígios resultantes da
interpretação, aplica-se o texto em inglês.
Todos os kits de diagnóstico Biohit foram fabricados de acordo com os nossos protocolos de gestão de qualidade
ISO 9001/ISO 13485, e foram aprovados em todos os procedimentos de Garantia de Qualidade relevantes
relacionados com estes produtos.

21. INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA
GastroPanel®
N.º Cat. 606 400.
Sede
Biohit OYJ
Laippatie 1
00880 Helsínquia, Finlândia
Tel.: +358-9-773 861
Fax: +358-9-773 2867
E-mail: info@biohit.fi
www.biohithealthcare.com
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22. RESUMO BREVE DO PROCEDIMENTO
Deixe os reagentes atingirem a temperatura ambiente
Lembre-se de misturar bem todos os reagentes e amostras antes
de pipetar
*
Após misturar, pipete 100 µl de solução neutra, os calibradores, o controlo e as amostras dos doentes diluídas (1
para 20) nos poços
*
Incube durante 60 min. à temperatura ambiente agitando (750 rpm)
*
Lavar 3 vezes com 350 µl de tampão de lavagem diluído
*
Pipete 100 µl de solução de conjugado misturado para dentro dos poços
*
Incube durante 60 min. à temperatura ambiente agitando (750 rpm)
*
Lave 3 vezes com 350 µl de tampão de lavagem diluído
*
Pipete 100 µl de solução de substrato misturado para dentro dos poços
*
Incube durante 30 min. à temperatura ambiente
*
Pipete 100 µl de solução de paragem misturada para dentro dos poços
*
Leia a 450 nm dentro de 30 minutos

400810PT-4.0
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