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Prova de hemaglutinação indireta (HAI) para a detecção 
de anticorpos contra o Toxoplasma gondii

Toxotest 

SIGNIFICADO CLÍNICO
A toxoplasmose é uma doença infecciosa geralmente benig-
na e assintomática do homem e dos animais, cujo agente 
etiológico é o Toxoplasma gondii, parasito intracelular obri-
gatório de distribuição mundial.
Quando a infecção por T. gondii é adquirida durante a ges-
tação, existe um alto risco de infecção para o feto, podendo 
provocar aborto ou lesões graves que são mais severas 
quanto mais precoce for a contaminação materna.
As determinações sorológicas são mais convenientes e 
certeiras para o diagnóstico da toxoplasmose, e deve ser 
estabelecido: a) a soroconversão de negativo a positivo, b) 
um aumento no título de anticorpos e c) a presença de IgM 
específica que indicaria infecção ativa.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Toxotest HAI baseia-se na propriedade que têm os anti-
corpos anti-T.gondii de produzir aglutinação na presença de 
glóbulos vermelhos sensibilizados com antígenos citoplas-
máticos e de membrana do parasito. O emprego de ambos 
tipos de antígenos incrementa a sensibilidade do método e 
permite a detecção precoce da infecção.
Tanto a presença de anticorpos heterófilos como a aparição 
de IgM, características do período agudo da parasitose são 
investigados empregando-se tratamento com 2-mercap-
toetanol (2-ME) e eritrócitos não sensibilizados para controle 
e absorção de heterofilia.
Os anticorpos heterófilos se absorvem com eritrócitos não 
sensibilizados. Nos soros de pacientes com infecção aguda 
tratados com 2-ME, observa-se uma queda do título em pelo 
menos duas diluições comparadas com os mesmos soros 
sem tratar com 2-ME.

REAGENTES FORNECIDOS
Reconstituinte HAI: solução fisiológica tamponada a pH 7.
Antígeno HAI: liofilizado de glóbulos vermelhos de carneiro 
sensibilizados com antígenos citoplasmáticos e de superfície 
de T. gondii.
GR não sensibilizados: suspensão a 1% de eritrócitos 
de carneiro não sensibilizados, para controle e absorção 
de heterofilia.
Tampão HAI: solução fisiológica tamponada com fosfatos 
a pH 7,5 com corante inerte.
Solução Protéica: solução de albumina bovina.
2-Mercaptoetanol: ampola contendo 2-mercaptoetanol (2-ME).
Controle Positivo: soro inativo contendo anticorpos contra 
o Toxoplasma gondii.
Controle Negativo: soro não reativo, inativo.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Solução fisiológica.

INSTRUÇÕES DE USO
Antígeno HAI: preparar com 5,2 ml de Reconstituinte HAI. 
Esperar uma hora antes de usar agitando energicamente 
cada 20 minutos para permitir uma reidratação correta do 
reagente. Homogeneizar mediante agitação cada vez que 
for utilizar.
GR não sensibilizados: homogeneizar mediante agitação 
antes de usar, evitando a formação de espuma.
Diluente de Soros HAI: adicionar 0,2 ml de Solução Pro-
téica a cada 10 ml de Tampão HAI. Misturar, rotular e datar.
2-Mercaptoetanol: uma vez aberta a ampola, transferir 
o conteúdo ao frasco vazio fornecido, o qual deverá ser 
fechado imediatamente após o uso.
2-Mercaptoetanol a 1%: com o 2-ME fornecido, preparar 
uma diluição 1/100 com solução fisiológica em quantidade 
suficiente de acordo com o número de cavidades que forem 
utilizados. Exemplo: para 96 cavidades: 25 ul de 2-ME em 
2,5 ml de solução fisiológica.
Controle Positivo: pronto para uso.
Controle Negativo: pronto para uso.

PRECAUÇÕES
- Todas as Amostras de pacientes devem ser manipuladas 

como se tratando de material potencialmente infectante. 
Os controles encontram-se inativos. No entanto, os mes-
mos deveram empregando como se tratando de material 
infectante.

- Os soros controles foram examinados para antígeno de 
superfície B (HBsAg) e HIV encontrando-se não-reativos.

- Todo material utilizado no ensaio, deve ser destruído com 
o objetivo de inativar os agentes patológicos. O método 
que é recomendado para este procedimento é autoclavar 
durante 1 hora a 121oC. Os líquidos de dejeto podem ser 
desinfetados com hipoclorito de sódio (concentração final 
5%) durante 60 minutos.

- Não trocar reagentes de diferentes kits e lotes.
- Não utilizar reagentes de outras origens.
- Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
 ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: são estáveis sob refrigeração (2-
10oC) até a data de vencimento indicada na embalagem. 
Não congelar.
Diluente de Soros HAI: é estável sob refrigeração (2-10oC) 

HAI
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5 dias a contar da data de sua preparação.
GR não sensibilizados: manter em posição vertical.
2-Mercaptoetanol a 1%: usar logo após preparado.
Antígeno HAI: uma vez reconstituído, é estável durante 4 
meses conservado sob refrigeração (2-10oC). Não congelar. 
Manter em posição vertical.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Quando o Controle Negativo e todas as diluições de soros 
são reativos, pode ser indício de autoaglutinação do Antí-
geno HAI. Conferir destinando uma cavidade da microplaca 
para misturar Antígeno HAI e Diluente de Soros HAI, sem a 
amostra. Se ainda assim se observa aglutinação, o reagente 
estará deteriorado. Desprezar.
A ausência de reatividade em todas as diluições de soros 
e Controle Positivo, pode ser indício de deterioração dos 
reagentes. Processar uma amostra com positividade 
conhecida.

AMOSTRA
Soro
a) Coleta: o paciente deverá estar preferencialmente em 
jejum. Obter soro da maneira usual. 
Não utilizar plasma.
b) Aditivos: não são necessários. Não agregar conser-
vantes.
c) Substâncias interferentes conhecidas: hemólise ou 
hiperlipemia (com quilomicronemia) são causa de resultados 
errôneos.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: o 
soro deve ser preferencialmente fresco. Caso de não se 
processar no momento, pode ser conservado a 2-10oC 
durante não mais de 72-96 horas, contadas a partir do 
momento da extração. Para períodos mais prolongados 
de conservação, congelar a -20oC evitando congelamentos 
e descongelamentos repetidos. Os soros envelhecidos 
tendem a se gelificar ao contato com 2-ME, provocando 
resultados falso-positivos.

MATERIAL NECESSÁRIO
1- Fornecido
- 1 frasco vazio (para transferir o 2-ME da ampola)
- 5 microplacas com 96 cavidades de fundo em U (8 fileiras 

e 12 colunas)
2- Não fornecido
- microdiluidores (25 ul)
- micro conta-gotas (25 ul)
- tubos de ensaio e material volumétrico adequado
- fita adesiva

PROCEDIMENTO
Selecionar uma microplaca com cavidades sem utilizar 
de fundo em U. Passar um pano úmido na base da mi-
croplaca antes de usar, colocá-la na posição adequada 
acima do pano e realizar o ensaio mantendo esta posição. 
Vide LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO.

I- TITULAÇÃO SEM 2-ME
1) Com o micro conta-gotas de 25 ul, colocar uma gota 
de Diluente de Soros HAI em todas as cavidades da 
microplaca.
2) Tomar uma alíquota de cada soro e ensaiar com 
microdiluidores de 25 ul (um para cada amostra) e 
colocar nas cavidades da coluna 1. Utilizar-se-ão 
tantas fileiras horizontais quantos forem os soros ou 
controles a serem processados.
3) Realizar diluições a partir da coluna 1 (diluição 
1/2), passando os microdiluidores à coluna 2 (diluição 
1/4) e assim sucessivamente até a coluna 6 (diluição 
1/64). Se forem processados mais de 8 soros, utilizar 
as colunas 7 a 12, realizando as diluições da maneira 
descrita anteriormente.
4) Colocar nas colunas 1 e 2 (diluições 1/2 e 1/4) uma 
gota (25 ul) de GR não sensibilizados, para controle 
de heterofilia. Fazer o mesmo nas colunas 7 e 8 no 
caso de sejam utilizadas.
5) No resto das cavidades, adicionar uma gota (25 ul) 
de Antígeno HAI.
6) Agitar a microplaca, golpeando com os dedos nas 
paredes laterais durante 30 segundos no mínimo.
7) Deixar em repouso, ao abrigo de vibrações, durante 
90 minutos.
8) A partir dos 90 minutos, ler.
Pode-se aumentar a nitidez da apreciação, lendo-se 
sobre um espelho, iluminando a placa desde cima 
e interpondo um papel branco e translúcido entre a 
microplaca e a fonte de luz.

II- TITULAÇÃO COM 2-ME
1) Colocar 50 ul de soro ou controles em cada um 
dos poços da coluna 1 (e 7 se necessário) utilizando 
uma micropipeta volumétrica adequada (utilizar uma 
ponteira para cada soro).
2) Adicionar 50 ul de 2-Mercaptoetanol 1% aos mes-
mos poços (use uma única ponta da micropipeta).
3) Selar as cavidades com fita adesiva e agitar a mi-
croplaca, golpeando com os dedos as paredes laterais.
4) Incubar 30-60 minutos a 37oC ou 90 minutos em 
temperatura ambiente.
5) Retirar a fita adesiva, passar um pano úmido pela base 
da microplaca e, com micro conta-gotas de 25 ul, colo-
car uma gota de Diluente de Soro HAI nas cavidades 
restantes das fileiras utilizadas.
6) Realizar os passos 3 a 8 descritos na Titulação I.

III- TÉCNICAS ALTERNATIVAS
Quando se estudam soros altamente reativos ou no 
caso de população com uma elevada prevalência 
de toxoplasmose onde habitualmente encontram-se 
títulos superiores a 1/32 podem ser utilizadas algumas 
das seguintes técnicas alternativas:

Técnica alternativa 1:
Continuar com as diluições até a coluna 12, inclusive 
com o que se obtém a diluição final de 1/4.096.
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(1) (2)

IMAGEN NEGATIVA

IMAGEN POSITIVA

Técnica alternativa 2:
Colocar em um tubo "ad hoc" 50 ul de soro e 350 ul de 
Diluente de Soros (diluição 1/8). Tomar 25 ul desta 
diluição e colocá-la na coluna 1 da microplaca. Prosse-
guir conforme se descreve em I, até a coluna 6. Deste 
modo obtém-se uma diluição final de 1/512.

IV- ABSORÇÃO SOBRE GLÓBULOS VERMELHOS
NÃO-SENSIBILIZADOS
Em soros que apresentam heterofilia, os anticorpos 
heterófilos podem absorver-se sobre GR não-sensibili-
zados da seguinte forma: em um tubo de hemólise com 
tampa, colocar 50 ul de GR não sensibilizados forne-
cidos + 50 ul do soro em ensaio. Deixar a suspensão 
durante 30 minutos a 37oC agitando ocasionalmente. 
A seguir centrifugar a 2.000 r.p.m. durante 5 minutos. 
Tomar 50 ul do sobrenadante e utilizar como diluição 
1/2, colocando-a na primeira coluna. Se utiliza-se 
em titulação com 2-ME, esta coluna corresponde a 
diluição 1/4.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Titulação sem 2-ME
Títulos ≥ 16 significam maior probabilidade de infecção 
toxoplasmática. A fim de determinar uma infecção primária 
recente, devem processar-se 2 amostras tomadas com 
intervalo de 2-3 semanas. Um aumento de título maior de 
2 diluições entra a 1ª e a 2ª amostras indicam infecção 
recentemente adquirida.

Titulação com 2-ME
O surgimento de títulos baixos na titulação sem 2-ME e 
a reatividade com glóbulos vermelhos não-sensibilizados 
que desaparece ao se efetuar a titulação com 2-ME e/ou 
absorção com GR não-sensibilizados, seriam indicativos da 
existência de heterofilia. Por outro lado, títulos elevados sem 
o emprego de 2-ME que diminuem consideravelmente ao se 
utilizar o 2-ME indicariam a presença de IgM, característica 
de infecção aguda. Os controles de heterofilia neste caso 
devem fornecer reação negativa no soro sem tratamento ou 
através de absorção com GR não-sensibilizados.

(1) Manto.
(2) Ponto final (50%).

Não Reativo: presença de um sedimento em forma de botão 
ou pequeno anel de bordas regulares.
Reativo: formação de uma película ou manto que cobre em 
50% ou mais o fundo das cavidades.

VALORES DE REFERÊNCIA
Dentro das técnicas imunológicas, a HAI é considerada 
um método confiável para a determinação de anticorpos 
específicos. No entanto, seus resultados, assim como os 
de qualquer método sorológico, apenas constituem um dado 
auxiliar para o diagnóstico. 
Por esta razão, os informes devem ser considerados em 
termos de probabilidade. Neste caso, maior ou menor pro-
babilidade de parasitose por T. gondii.
Consideram-se presumivelmente parasitados aqueles 
indivíduos cujos soros são reativos em diluições maiores 
ou iguais a 1/16.
Há que se observar que a concentração de anticorpos no 
soro varia em distintas populações, razão pela qual é pos-
sível encontrar soros reativos correspondentes a indivíduos 
não parasitados, por esta razão é necessário determinar os 
valores de referência da população em estudo.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
Outras causas de resultados errôneos são:
- Falta de acondicionamento prévio da microplaca. Para 

eliminar a carga eletrostática é necessário passar um pano 
úmido na base (vide PROCEDIMENTO).

- Falta de homogeneização dos reagentes antes de seu uso.
- Deficiências de mistura.
- Vibrações acidentais durante o repouso necessário para o 

desenvolvimento da reação.
- Soros envelhecidos ou congelados e descongelados 

repetidamente.
- Contaminações acidentais dos reagentes ou do material 

empregado no ensaio.
- Microplacas trincadas por uso repetido. Não se aconselha 

reutilizar as cavidades.
- Diluente de Soros HAI conservado por mais que 5 dias.
- Excesso ou falta do Diluente de Soros HAI nas cavidades 

das microplacas.
- Não respeitar os tempos e temperaturas de incubação no 

tratamento com 2-ME a 1%.
- 2-Mercaptoetanol a 1% não preparado no momento. Deve 

se ter em conta que neste tipo de infecção, as titulações 
isoladas fornecem informação escassa, pelo que se pre-
fere efetuar determinações seriadas a cada 15-20 dias 
que permitem observar as variações nos títulos. Para 
este procedimento é conveniente conservar congeladas 
alíquotas das amostras de dias distintos e processá-las 
simultaneamente com os mesmos reagentes e com o 
mesmo operador.

Recordar que cada componente do Toxotest HAI forma um 
kit completo que deve ser considerado como unidade. Por 
este motivo, não se devem intercambiar os componentes 
de kits distintos.
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EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
Antígeno	 HAI	 Buffer	 HAI

Antígeno HAI Tampão HAI

Reconstituy. HAI GR no sensib.
Reconstituinte HAI GR não sensibilizados

Sol. Proteica 2-ME
Solução Protéica 2-Mercaptoetanol

Control + Control - 
Controle Positivo Controle Negativo

APRESENTAÇÃO
- 80 testes (Cód. 1743201).

REFERÊNCIA
- Gomez Lus, R. y Benito Ruesca, R. - Medicine 33-2a serie 

- pág. 1.459 (1984).
- Jacobs, L.; Linde, M.N. - J. Parasitol. 43:308, (1957).

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"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

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

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb

b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo
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 Cont.


