
Aluno: Marcos Vinicius Aliberti 

Academia de Ciência e Tecnologia 

Curso: Biologia Molecular e Imunologia 

Ano de Conclusão: 2012 

 

Anticorpos Heterófilos: Uma dificuldade para os laboratórios nos 
Imunoensaios. 
 

Objetivo: Avaliar as diversas interferências em imunoensaios causadas por anticorpos 

heterófilos, a importância de reconhecê-los no laboratório e suas possíveis 

complicações na conduta clinica.  

 

Resumo 
Imunoensaios são técnicas que tem cada vez mais aumentado a sensibilidade do 

método. No entanto a interferência por anticorpos heterófilos (AH) ainda ocorrem nos 

diversos ensaios principalmente em reações do tipo Sanduíche. Anticorpos heterófilos 

são anticorpos dirigidos contra imunoglobulina humana induzidos por vacinas, contato 

ambiental ou doenças autoimunes. Entre os ensaios que sofrem interferência aqui 

analisados encontram-se o BHCG, Calcitonina, TSH, Troponina, Testosterona e PSA. 

Entre as possibilidades para eliminar e verificar a presença dos AH encontram-se 

respectivamente os bloqueadores e o uso de diluições seriadas que não apresentam 

linearidade. Assim diante de resultados discordantes da clinica apresentada pelo 

paciente, a possibilidade de interferência por AH deve ser sempre considerada e 

analisada.  

 

Palavras Chave: Anticorpos Heterófilos, Imunoensaios, Interferência.  

 
1.0 INTRODUÇÃO 
 

Imunoensaios são técnicas que tem cada vez mais aumentado a sensibilidade do 

método, como são os casos das dosagens de Troponinas Ultra-sensíveis que vem 



apresentando sensibilidades muito altas com limites de detecção cada vez menores 

(Martins, 2009; Kim, 2002). Contudo apesar dos grandes avanços no diagnostico por 

imunoensaios a presença de ANTICORPOS HETERÓFILOS (AH) ainda causa grandes 

problemas produzindo resultados falsos positivos ou falsamente elevados (Boscato, 

1988), podendo ainda produzir resultados falsamente negativos ou falsamente 

diminuídos (Preissner et al, 2003).  

 A Interferência em imunoensaios foi primeiramente relatada na década de 70, 

quando em 1973 Prince et al demonstraram a presença de substancias endógenas que 

interferiram com ensaios imunorradiométricos para detecção do antígeno da hepatite B 

conseguindo bloquear AH com soro de cobaia não imunes.  

 Anticorpos heterófilos são anticorpos dirigidos contra imunoglobulina animais 

induzidos por vacinas, contato ambiental, com animais (camundongos) ou doenças 

autoimunes (Fator Reumatóide) e que podem resultar em ligações cruzadas que por 

vezes culminam em resultados errôneos (Levinson, 1992). 

 A figura a seguir exemplifica situações que levam a resultados falsos positivos, 

falsos elevados ou falsos negativos.  
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Figura1: (Detection AB: Anticorpo de detecção; Capture AB: Anticorpo de Captura 

Heterophile AB: Anticorpo Heterófilo; AG: Antígeno pesquisado). 

Figura A- Reação Sem interferência: O antígeno ligado está entre o anticorpo de 

captura e o anticorpo de detecção. Nesta situação não há interferência por AH. 

  

Figura B – Interferência por AH na reação produzindo resultados falsos positivos 
ou falsamente elevados: Ligado ao antígeno de captura que está fixado no suporte 

encontra-se um AH que apesar de apresentar baixa afinidade estabelece uma ligação 

com o antígeno de captura e também com o antígeno de detecção produzindo assim 

resultados falsos positivos em casos de amostras positivas ou ainda resultados 

falsamente elevados em casos de amostras positivas no qual o antígeno em questão se 

liga, mas também ocorre ligação de AH. Esse tipo de interferência é o mais comumente 

ocorrido e representa cerca de 90% dos casos de interferência por AH (Preissne et al, 

2003). 

 

Figura C – Interferência por AH produzindo resultados Falsos Negativos ou 
fracamente positivos (falsamente diminuídos). Ligado ao antígeno de captura fixado 

no suporte encontra-se um AH que apesar de apresentar baixa afinidade estabelece 

uma ligação com o antígeno de captura. No entanto nessa situação não ocorre ligação 

o AH com o antígeno de Captura. Se por competição o AH impedir a ligação do 

antígeno especifico no Anticorpo de Captura ocorrerá um resultado Falso Negativo 

(Considerando a presença do Antígeno especifico na reação). Ainda de ocorrer a 

competição, mas acontecer tanto a ligação do AH e do antígeno especifico o resultado 

será um resultado fracamente positivo o qual na ausência do AH produziria um 

resultado positivo com valor maior que na presença de AH. (Preissne et al, 2003) 

http://scantibodies.com/hbr.html#heterosource 

 

  

 

 

 



 

1.1 Interferência por Anticorpos Heterófilos em Dosagens 
Hormonais de BHCG. 
Anticorpos heterófilos causam interferências em diversas reações do tipo 

sanduiche. Uma das interferências mais comuns ocorre em testes de BHCG, que 

apesar de um teste relativamente simples pode provocar grandes complicações se na 

presença de AH e ausência de gestação. 

Dosagens de Gonadotrofina Coriônica em soro de humanos podem produzir 

resultados falsos positivos de BHCG na ausência de gravidez intra-uterina, o que 

muitas vezes pode levar alguns médicos a desconfiarem de gravidez ectópica, ou 

neoplasia trofoblástica. Nestes casos é de suma importância o reconhecimento de AH, 

uma vez que estes podem produzir resultados falsos positivos por muito tempo se 

repetidos. Esfandiari e Goldberg encontraram em uma paciente de 38 anos níveis 

elevados de BHG no soro, mas que, no entanto eram negativos na urina. Concluíram a 

presença de AH após o tratamento do soro com Agente Bloqueador de Anticorpo 

Heterófilos, comprovando assim a presença de AH no soro analisado. Neste caso a 

mulher apresentava história de contato com camundongo. 

Rotmensch e Cole também demonstraram a presença de AH em 12 mulheres 

que a partir de resultados séricos de BHCG positivo e com ausência de gravidez tinham 

sido submetidas a processos cirúrgicos e ou quimioterapia desnecessária. Nos doze 

casos por métodos cinéticos foi confirmada a presença de AH e interrompida as futuras 

terapias. Rotmensch e Cole também alertam para um protocolo que em casos de 

suspeita de coriocarcinoma seja inclua a dosagem BHCG na urina, para exclusão de 

AH, já que AH não são normalmente encontrados na urina de pacientes saudáveis.  

Outros Trabalhos também têm demonstrado resultados falsos positivos de 

Gonadotrofina Coriônica em soro de pacientes por interferência de AH ficando assim 

claro a importância de saber se reconhecer essas interferências (Buckner, 2007). 

 

1.2 Interferência por Anticorpos Heterófilos em Dosagens 
Hormonais de função tireoidiana. 

 



Anticorpos Heterófilos não são um problema exclusivo de dosagens de BHCG, 

também produzem resultados errôneos em dosagens de funções tireoidianas. Vários 

casos têm sido relatados na literatura aonde a presença de AH produziram interferência 

nas dosagens de hormônios tireoidianos os quais resultaram em conduta clinica errada 

por parte de médicos.  

Chin et a em 2008 relataram um paciente que apresentava interferência nas 

dosagens da função tireoidiana no soro. Este paciente tinha em 2004 sido 

diagnosticado e iniciado um tratamento para a doença de Graves. Utilizando agente 

Bloqueador Heterófilo confirmaram a presença de AH e a conseqüente diminuição nos 

níveis de TSH de 2.17 mIUL/L para 0.99 mIUL/L. Utilizaram também dosagens seriadas 

e verificaram que não havia um decaimento linear. Então em 2007 após a confirmação 

dos interferentes o tratamento foi interrompido. Neste mesmo caso também foi 

encontrada interferência nas dosagens de T3 e T4 (ambos elevados) com 

conseqüentes diminuições, mas que, no entanto não foi classificado o tipo de 

interferência.  

Ghosh et al em 2008 também encontraram AH em dois pacientes que não 

apresentavam sintomas específicos mas tinham dosagens de T4 livre elevados com 

valores normais de TSH. Utilizando diferente método em outro laboratório confirmam 

níveis normais dos hormônios sugerindo também a presença de AH.   

 

1.3 Interferência por Anticorpos Heterófilos em Dosagens de PSA. 
 

A presença de AH levou a um tratamento inapropriado de um suposto câncer de 

prostática em 2009. Henry et al relataram que um homem de 58 anos, sem risco familiar 

para câncer de próstata, após visitar um médico para rotina de exames de próstata 

apresentou resultados elevados na dosagem de PSA. Apesar dos demais exames 

complementares como exame do toque retal, biopsia e repetições das dosagens do 

PSA, o paciente foi iniciado com uma terapia de diminuição de andrógenos utilizando 

acetato de gosserrelina e bicalutamida o que resultou em supressão da testosterona 

sérica e atrofia prostática avaliada no exame retal. No entanto após iniciado o 

tratamento as dosagens hormonais de PSA continuaram elevadas. Também utilizando 



Bloqueador de Anticorpos Heterófilos Henry et al demonstraram a presença de AH no 

soro do paciente.  

Cheng et al também encontraram em 2012 valores falsamente elevados na 

dosagem de testosterona produzidos pela presença de AH, o que demonstra os 

variados ensaios que podem ser afetados pela presença de AH. 

 

1.4 Interferência por Anticorpos Heterófilos em Dosagens de 
Calcitonina 
 

Outros erros de dosagens hormonais produzidos por AH podem produzir também 

diagnóstico errôneo de Carcinoma Medular de Tiróide. Papapetrou et al em 2006 

demonstraram a presença de AH em dois de quatro pacientes diagnosticados como 

tendo Carcinoma Medular de Tiróide. Estes também não apresentavam linearidades 

quando realizada diluições nos soros desses pacientes. Papapetrou et al utilizando 

normal gama globulina de camundongos (não monoclonal) eliminaram também a 

interferência de AH no soro. Também utilizando outros bloqueadores de AH 

confirmaram a presença dos interferentes.  

 
1.5 Interferência por Anticorpos Heterófilos em Dosagens de 

Troponinas.  
 

Apesar das inúmeras interferências produzidas por AH, em diferentes dosagens 

hormonais como aqui já relatadas, nenhuma se compara com o número de relatos de 

casos encontrados na literatura sobre a interferência de AH nas dosagens de 

troponinas (Kim, 2002; Zaide, 2010). Talvez possamos entender a importância dada a 

essa interferência se levada em consideração o imediatismo e as conseqüência que um 

resultado de errado de troponina pode produzir em uma sala de emergência de um 

hospital e as repercussões para a família do paciente quando recebem a noticia de uma 

possível isquemia do miocárdio.  

 



A troponina I foi inicialmente considerada um biomarcador protéico de necrose 

miocárdica, tendo nos últimos anos sido encarada como a análise bioquímica padrão 

para o diagnostico de enfarte agudo do miocárdio (Martins 2009). 

Em 1998 Fitzmaurice et al já relataram a presença de AH na dosagem de 

toponina I. Cassin et al em 2002 relataram dois casos que foram admitidos na sala de 

emergência como sendo isquemia do miocárdio que posteriormente através de 

bloqueadores foi demonstrada a presença de AH. Burggraf et al em 2002 também 

encontraram interferência de AH em dosagens de troponina T quantitativa de point of 

care. Também são relatadas interferências de AH nas dosagens de troponina I. Em 

agosto de 2004 Chan et al publicaram o relato de um homem de 74 que ao ser admitido 

com dores no peito apresentou dosagens de troponina I elevada. Na ausência de outras 

evidencias trataram o soro do paciente com polietilenoglicol, utilizando outros soros de 

pacientes com real isquemia do miocárdio como controle, conseguiram eliminar a 

interferência dos AH o que produziu resultado negativos de troponina para o paciente 

em questão. 

 

CONCLUSÃO 
 

Através dos artigos aqui analisados pudemos observar a variabilidade de 

imunoensaios que podem ser afetados pela presença de Anticorpos Heterófilos, bem 

como as conseqüências terapêuticas que estes resultados falsos podem produzir. 

Assim os laboratórios devem ter conhecimento da presença de Anticorpos Heterófilos 

em Imunoensaios (sanduiche) bem como suas possíveis conseqüências, e sempre na 

presença de resultados discordantes com a clinica medica, devemos avaliar a 

possibilidade da presença AH ou não nestes ensaios. Para a exclusão de AH 

recomenda-se a utilização de diluições seriadas as quais na presença de AH não 

apresentam linearidade e também a utilização de bloqueadores de AH comerciais. 

Ainda aqui verificamos a necessidade de se realizar a dosagem de BHCG na urina, 

quando este se encontra positivo no soro com ausência de gestação, possibilitando 

assim a confirmação de AH e a exclusão de um falso coriocarcinoma o qual poderia 

levar a condutas terapêuticas erradas.  
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