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CD Toxina A/B ECO Teste é um ensaio imunocromatográfico para a detecção 
qualitativa de Toxina A e B de antígenos do Clostridium difficile em fezes 
humanas. É destinado como auxiliar no diagnóstico precoce de infecção pelo 
Clostridium difficile. 

Clostridium difficile é um bacilo anaeróbico gram-positivo formador de 
esporos. A característica fundamental que lhe permite persistir no paciente e no 
ambiente físico por longos períodos e assim facilitar a sua transmissão é a 
habilidade do C. difficile em formar esporos. C. difficile é transmitido através 
da rota oral-fecal. 

Clostridium difficile é o principal patógeno associado à diarreia relacionada 
ao antibiótico e/ou colite pseudomembranosa em pacientes hospitalizados. 

A flora bacteriana madura do cólon em adultos saudáveis é geralmente resistente 
à colonização do C. difficile. Entretanto, se a flora normal do cólon for alterada, a 
resistência à colonização é perdida. Desse modo, qualquer fator associado com 
alteração da flora entérica normal, aumenta o risco da colonização por C. difficile 
após a exposição por antibióticos, especialmente aqueles com atividade de amplo 
espectro tal como as penicilinas, cefalosporinas e clindamicina.  

C. difficile pode liberar duas toxinas com alto peso molecular, a toxina A e a 
toxina B, que são responsáveis pelas manifestações clínicas, que variam de 
diarreia leve  autolimitada aquosa, colite pseudomembranosa fulminante, 
megacólon tóxico e morte. 

Clostridium difficile Glutamato Desidrogenase (GDH) é uma enzima produzida 
em larga quantidade por todas as cepas toxinogênicas e não toxinogênicas. 

Sumário e Explicação do Teste

Colocar o coletor no frasco de tampão extrator. 

Fechar o frasco. Agitar o frasco do tampão extrator vigorosamente por 5 segundos 
para assegurar uma boa dispersão da amostra. Para amostras liquidas coletar a 
amostra com uma pipeta plástica descartável e adicionar 125 µL da amostra no 
frasco de tampão extrator.

1. Cada dispositivo é selado individualmente e contém:
a) 1 dispositivo teste.
b) 1 sachê dessecante com sílica gel.
2. Tubo de coleta de amostra individual com tampão extrator.
3. Instrução de uso.

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos 
1. Recipiente para coleta de amostra;
2. Luvas descartáveis;

Reagentes e Materiais Necessários

Deixar a amostra e o teste atingirem a temperatura ambiente (15-30°C) antes de 
realizar o teste. Não abrir a bolsa de alumínio até o teste estar pronto para ser 
executado. 

1º Passo: Remover o dispositivo teste da bolsa de alumínio. Usar o mais rápido 
possível. 
2º Passo: Agitar o frasco do tampão extrator da amostra para assegurar uma boa 
dispersão da amostra. Quebrar a tampa do frasco.
3º Passo: Utilizar um frasco de tampão extrator para cada amostra. Dispensar 4 
gotas da mistura (amostra + tampão extrator) dentro da cavidade da amostra (S).
4º Passo: Começar a cronometrar o tempo.
5º Passo: Ler o resultado do teste em até 10 minutos após adicionar a amostra. 

Procedimento

Uso para Diagnóstico in vitro 
1. A instrução de uso deverá ser lida antes de executar o teste.
2. Não use os componentes do kit após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver danificada.
4. Não reutilize os testes.
5. Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes de iniciar os
procedimentos.
6. Evite contaminação cruzada utilizando um novo coletor de amostra para cada 
amostra obtida.
7. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit
estejam sendo manuseadas.
8. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
9. Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do 
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
10. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
11. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas
potencialmente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do
paciente sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de
segurança de risco biológico ou regulamentos locais apropriados.

Atenções e Precauções

O CD Toxina A/B ECO Teste é um teste rápido imunocromatográfico de fluxo 
lateral para a detecção qualitativa do antígeno do C.difficile Toxina A e Toxina B 
em fezes humanas. A membrana é pré-revestida com anticorpos monoclonais 
contra antígenos da Toxina A e B na região de cada linha teste: linha T1 e linha 
T2. Durante o teste, a amostra reage com a partícula revestida com anticorpos 
anti-Toxina A e/ou anti-Toxina B na tira teste. A mistura migra por ação capilar 
pela membrana. No caso de resultado reagente, o anticorpo específico presente na 
membrana irá reagir com a mistura conjugada e gera uma linha vermelha na 
região teste. Uma linha verde sempre aparece na região controle e serve como 
verificação de que um volume suficiente foi adicionado, que um fluxo apropriado 
foi obtido e como um controle interno para os reagentes. 

Princípio do Teste

Armazenar o kit como embalado no intervalo de temperatura de 2 a 30°C. O teste 
é estável até a data de validade impressa na bolsa de alumínio do teste, se for 
armazenado como recomendado. O teste deve permanecer na bolsa de alumínio 
selada até o uso. Não congelar o teste.

Instruções de Armazenamento e Estabilidade 

Para realizar a coleta das amostras de fezes
Utilizar o frasco de tampão extrator da amostra para coletar a amostra (utilizar um 
frasco para cada amostra). Desenroscar a tampa do frasco e retirar o coletor para 
coletar a amostra de fezes, introduzir o coletor na amostra. Coletar aleatoriamente 
pedaços de fezes de quatro lugares diferentes (coletar aproximadamente 125 mg). 

Coleta das Amostras de Fezes

Misture
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com o tampão
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a tampa
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Interpretação do Resultado
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Resultado Não Reagente: Somente uma linha verde aparece na região marcada 
com a letra C (linha controle). Ausência de coloração nas Linhas T1 e T2. 

Resultados Reagentes: 
Resultado Toxina A Reagente: Em adição à linha verde C (controle), se a linha 
(vermelha) T1 aparecer, o resultado é reagente para Toxina A. A presença da linha 
vermelha T1, mesmo fraca, indica um resultado positivo para Toxina A. 
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Resultado Toxina B Reagente: Em adição à linha verde C (controle), se a linha 
(vermelha) T2 aparecer, o resultado é reagente para Toxina B. A presença da linha 
T2 vermelha, mesmo fraca, indica um resultado positivo para Toxina B. 

Resultado Toxina A e B Reagente: Em adição à linha verde C (controle), se as linhas 
testes vermelhas marcadas na letra T1 e T2 aparecerem, o resultado é reagente 
para as Toxinas A e B.
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Resultado Inválido:  
Ausência total da linha controle verde independente do aparecimento da linha 
teste vermelha. 

Um volume insuficiente de amostra, procedimento incorreto ou deterioração dos 
reagentes são as razões mais comuns para a linha controle não aparecer. Reveja 
o procedimento e repita o teste com um novo dispositivo teste.  Se o problema
persistir, não utilize mais o teste e contate o seu distribuidor local.
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Controle Interno: Uma linha verde aparece na região controle (linha C). Ela 
confirma um volume suficiente de um procedimento correto.

Controle Externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas 
Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes e não 
reagentes, para confirmar o procedimento do teste e para verificar o desempenho 
apropriado.

Controle de Qualidade

Desempenho Clínico

Foram estudadas amostras fecais de pacientes com diarreia. Os resultados do 
teste CD Toxina A/B ECO Teste em comparação com outro teste rápido imunucro-
matográfico comercial  foram:
Sensibilidade > 99% e Especificidade > 99%.

Resultado Final 11 22 33

Negativo 0 22 22

Método Método de referência - imunoenzimático fluorescente Resultado
Final

CD Toxina
A/B ECO Teste 

Resultados Positivo Negativo

Positivo 11 0 11

Foi realizada uma avaliação para determinar a reação cruzada do teste 
C.difficile Toxina A/B. Não existe nenhuma reação cruzada com microorganis-
mos gastrointestinais comuns ocasionalmente presentes nas fezes:
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Referências

O CD Toxina A/B ECO Teste indicará apenas a presença ou ausência de Toxina A 
e B de C.difficile na amostra (detecção qualitativa) e deve ser utilizado 
apenas para a detecção de antígenos de Toxinas A e/ou B em amostras de 
fezes. Nem o valor quantitativo e nem o aumento da taxa da concentração de 
antígenos pode ser determinado por esse teste.

Um excesso de amostra pode causar resultado incorreto (linha marrom aparece). 
Diluir a amostra com o tampão extrator e realizar o teste novamente. 

Algumas amostras fecais podem diminuir a intensidade da linha controle.

Se o resultado do teste for não reagente e sintomas clínicos persistirem, é 
recomendado utilizar um teste adicional ou outro método clínico. Um resultado 
não reagente a qualquer momento não exclui a possibilidade de infecção por 
Clostridium difficile. 

Esse teste fornece um diagnóstico presuntivo de infecção causada pelo Clostrid-
ium difficile. Todos os resultados devem ser interpretados em conjunto com 
outras informações clínicas e descobertas laboratoriais pelo médico. 
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