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RESUMO 

 

 

Camilo LM. Diagnóstico molecular da toxoplasmose sintomática: um estudo 

retrospectivo e prospectivo de 9 anos num laboratório de referência no Estado de São 

Paulo. [dissertação]. São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2017.  

 

As formas sintomáticas de toxoplasmose são um grave problema de saúde 

pública e ocorrem em cerca de 10 a 20% das pessoas infectadas. Com o objetivo de 

melhorar o diagnóstico molecular de toxoplasmose sintomática em pacientes 

brasileiros, este estudo avaliou o desempenho da PCR em tempo real (qPCR) na 

detecção do DNA de T. gondii testando dois conjuntos de iniciadores moleculares (B1 

e REP-529) para diagnóstico molecular. A metodologia foi testada em 807 amostras 

clínicas com diagnóstico clínico conhecido, ELISA e PCR convencional (cPCR) em 

um período de 9 anos. Todas as amostras foram de pacientes com suspeita clínica de 

diferentes formas da toxoplasmose. De acordo com a curva mínima de limite de 

detecção (no CT), o REP-529 apresentou maior sensibilidade para detectar DNA de T. 

gondii do que B1. Ambos os conjuntos de iniciadores moleculares foram avaliados 

retrospectivamente usando o DNA de 515 amostras clínicas diferentes. Os 122 

pacientes com resultado negativo na PCR em tempo real, provavelmente por terem 

infecção crônica, demonstraram alta especificidade (REP-529, 99,2% e B1, 100%). 

Das 393 amostras com ELISA positivo (IgG), 146 apresentaram diagnóstico clínico 

de toxoplasmose e cPCR positivo. As sensibilidades de REP-529 e B1 foram de 95,9% 

e 83,6%, respectivamente. A comparação dos desempenhos do REP-529 e B1 foi 

analisada prospectivamente em 292 amostras. Assim, a partir de um total de 807 

amostras de DNA analisadas, 217 (26,89%) apresentaram PCR positivo, pelo menos 

em um conjunto de iniciadores e com toxoplasmose sintomática confirmada pelo 

diagnóstico clínico. O REP-529 foi positivo em 97,23%, enquanto o B1 amplificou 

apenas 78,80%. Depois de comparar várias amostras em um laboratório brasileiro de 

referência, este estudo concluiu que o conjunto de iniciadores REP-529 apresentou 



 

 

melhor desempenho do que B1. Essas observações foram baseadas após o uso de casos 

com diagnóstico clínico definido, ELISA e cPCR. 

 

Descritores: Toxoplasma gondii. Toxoplasmose. Diagnóstico. Reação em cadeia por 

polimerase.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

Camilo LM. Molecular diagnosis of symptomatic toxoplasmosis: a retrospective and 

prospective 9-year study in a reference laboratory in São Paulo State. [dissertation]. 

São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 

2017. 

 

Symptomatic forms of toxoplasmosis are a serious public health problem and 

occur in around 10-20% of the infected people. Aiming to improve the molecular 

diagnosis of symptomatic toxoplasmosis in Brazilian patients, this study evaluated the 

performance of real time PCR (qPCR) in detecting T. gondii DNA testing two primer 

sets (B1 and REP-529) for molecular diagnosis. The methodology was assayed in 807 

clinical samples with known clinical diagnosis, ELISA, and conventional PCR (cPCR) 

results in a 9-year period. All samples were from patients with clinical suspicion of 

several features of toxoplasmosis. According to the minimum detection limit curve (in 

CT), REP-529 had greater sensitivity to detect T. gondii DNA than B1. Both primer 

sets were retrospectively evaluated using 515 DNA from different clinical samples. 

The 122 patients without toxoplasmosis (with negative real-time PCR) provided high 

specificity (REP-529, 99.2% and B1, 100%). From the 393 samples with positive 

ELISA (IgG), 146 had clinical diagnosis for toxoplasmosis and positive cPCR. REP-

529 and B1 sensitivities were 95.9% and 83.6%, respectively. Comparison of REP-

529 and B1 performances was further analyzed prospectively in 292 samples. Thus, 

from a total of 807 DNA analyzed, 217 (26.89%) had positive PCR with, at least one 

primer set and with symptomatic toxoplasmosis confirmed by clinical diagnosis. REP-

529 was positive in 97.23%, whereas B1 amplified only 78.80%. After comparing 

several samples in a Brazilian referral laboratory, this study concluded that REP-529 

primer set had better perform than B1 one. These observations were based after using 

cases with defined clinical diagnosis, ELISA, and cPCR. 

 

Descriptors:  Toxoplasma gondii. Toxoplasmosis. Diagnosis. Polymerase chain 

reaction. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Histórico 

 

 

Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório capaz de infectar uma 

ampla variedade de animais de sangue quente 1, 2, pertence ao filo Apicomplexa, classe 

Sporozoa, subclasse Coccidia, ordem Euccocidia e Família Sarcocystidae 3. O nome 

Toxoplasma (toxon = arco, plasma = forma) refere-se a forma morfológica de meia lua 

encontrada no estágio de taquizoíto 4. Os integrantes do filo Apicomplexa são 

caracterizados por estágios diferenciados altamente invasivos e possuem uma estrutura 

subcelular chamada complexo apical com papel importante na invasão celular 5.  

Em 1908 Splendore descreveu esse parasita que parasitava um coelho de 

laboratório em São Paulo, Brasil. Neste mesmo ano, praticamente simultaneamente, 

no Instituto Pasteur da Tunísia, os pesquisadores Nicolle e Manceaux descreveram um 

microorganismo similar ao descrito por Splendore em células mononucleares de baço 

e fígado de um roedor norte-africano denominado Ctenodactylus gundi.6  

Casos da doença humana passaram a ser descritos: Em 1923, Janku, observou 

lesões oculares em um paciente, em 1937 Wolf e Cowen, relataram casos de crianças 

que provavelmente se infectaram por transmissão congênita. No Brasil tivemos 

importantes contribuições ao conhecimento. Em 1927 Torres fez as primeiras 

descrições anatomo-patológicas da doença, e em 1956, Delascio, com informações 

detalhadas sobre a forma congênita. Em 1948, por Sabin e Feldman, foi possível 

associar as várias apresentações clinicas á etiologia por T. gondii através do 

desenvolvimento do teste sorológico do corante 7. 
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1.2 Epidemiologia 

 

 

 A toxoplasmose acomete cerca de dois bilhões de pessoas no mundo 8, 9, 10.  É 

uma zoonose de ampla distribuição geográfica, afetando cerca de um terço da 

população mundial 2, 9. A estimativa de soroprevalência varia de 11% no EUA 11 à 70% 

no Brasil 10, 12. Dados de Pinon et al.13 mostram que na Europa a soroprevalência varia 

de menos de 20% ao norte e mais de 60% ao sul 12.  Em São Paulo, se tratando de 

toxoplasmose gestacional, 64,4% das gestantes estão infectadas14.  

Pela capacidade desse parasita apresentar vários mecanismos de transmissão 

como ingestão de cistos presentes em carnes cruas ou mal cozidas, ingestão de oocistos 

presentes em fezes de felinos que contaminam alimentos e água, manipulação de terra 

contaminada com oocistos, entre outros, há uma grande dispersão desse parasita 15,16, 

17. Estes fatores podem ser as causas das altas prevalências de anticorpos anti – T. 

gondii em grupos humanos com hábitos, costumes e etnias bem diferentes, sendo 

dependentes do grau e da frequência de exposição aos referidos fatores 18.  

 T. gondii infecta diversas espécies de vertebrados como aves e morcegos, 

herbívoros, carnívoros, mamíferos marinhos e o homem 9, 19. Somente nos felinos 

observa-se a multiplicação parasitária por processo sexual, pois os mesmos são os 

únicos hospedeiros definitivos. Os demais animais, inclusive o homem, são 

considerados hospedeiros intermediários, onde ocorre somente a multiplicação 

parasitária assexuada 20. 

 A infecção humana geralmente é assintomática, e é adquirida pela ingestão de 

carne crua ou mal cozida contendo cistos teciduais, pela água ou alimentos 

contaminados com oocistos eliminados nas fezes de felinos. Estas características 

biológicas, somadas aos hábitos de alimentação e higiene, padrões culturais da 

população, faixa etária e procedência urbana ou rural estão estritamente relacionados 

com a variabilidade da soroprevalência da doença nas diferentes regiões, assim como 

a rota de infecção oral é a maior forma de contaminação 2, 8, 9, 21, 22.  

Nos animais, a toxoplasmose causa abortos, natimortos, perdas neonatais em 

todos os tipos de criação, especialmente em ovelhas e cabras, promovendo grandes 

perdas econômicas no mundo 23. 
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1.3 Morfologia 

 

 

 Há três estágios infectantes de T. gondii: os taquizoítos (livres), os bradizoítos 

(em cistos teciduais) e os esporozoítos (em oocistos) 24, 25. Essas três formas 

apresentam organelas citoplasmáticas características do filo Apicomplexa que 

constituem o complexo apical: conóide, anéis polares, microtúbulos subpeliculares, 

roptrias, micronemas e grânulos densos 24, 26. 

 

 

1.3.1 Taquizoítos 

 

 

 Os taquizoítos são formas de multiplicação rápida em quaisquer células do 

hospedeiro intermediário e nas células do epitélio intestinal do hospedeiro definitivo, 

presentes em grande número nas infecções agudas. A Figura 1 mostra os taquizoítos 

que se apresentam em formato de meia lua e medem cerca de 6 μm de comprimento 

por 2 μm de largura. Entram na célula hospedeira por penetração ativa e após a entrada, 

se tornam ovóides e envoltos por um vacúolo parasitóforo, o qual se acredita ser 

derivado de moléculas do parasita e da célula hospedeira 4. No interior do vacúolo 

parasitóforo, os taquizoítos se encontram protegidos dos mecanismos de defesa da 

célula 24. Multiplicam-se assexuadamente dentro da célula hospedeira por repetidas 

endodiogenias até a ruptura celular. Este processo continua até o desenvolvimento da 

imunidade do hospedeiro frente ao parasita 4, 24, 27.   

 

 

Figura 1- Toxoplasma gondii em fluido ascítico de camundongo. 

Fonte: https://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/index.html 28 

https://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/index.html
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1.3.2 Cistos e Bradizoítos 

 

 

 Os cistos teciduais variam de 5 a 100 μm, possuem quantidade variável, 

podendo conter milhares de bradizoítos em seu interior 1, 4, 29. Os bradizoítos se alojam 

no interior dos tecidos por longos períodos ou pela vida toda do hospedeiro, sem que 

cause resposta inflamatória ou dano tecidual significante. Apresentam multiplicação 

mais lenta, localização do núcleo na parte posterior do parasita e numerosos 

micronemas e grânulos de amilopectina. Medem cerca de 7 μm por 1,5 μm e são mais 

resistentes a enzimas proteolíticas do que os taquizoítos. Estas formas estão presentes 

nas infecções crônicas e congênitas e, embora cistos teciduais contendo bradizoítos 

possam se desenvolver no pulmão, fígado e rim, são mais prevalentes em tecidos 

neurais e musculares (cérebro, coração, músculo esquelético e retina) 4. 

 O termo bradizoíto (brady = devagar em Grego) foi definido por Frenkel 30 e 

descreve a forma de multiplicação lenta dentro do cisto. A Figura 2 mostra um cisto 

tecidual contendo bradizoítos.  

 

 

Figura 2- Cisto tecidual contendo bradizoítos. 

Fonte:http://www.ufrgs.br/parasite/siteantigo/Imagensatlas/Protozoa/Toxo

plasma.htm 31  
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1.3.3 Oocistos 

 

 

 Os oocistos são formas resultantes do ciclo sexuado e somente ocorrem no trato 

gastrointestinal dos felídeos com primo-infecção. Medem em torno de 10 μm por 12 

μm e são eliminados pelas fezes dos gatos ainda não esporulados. São as formas de 

resistência no meio ambiente e tornam-se infectantes após a esporulação que ocorre de 

três a cinco dias de acordo com as condições ambientais. Os oocistos esporulados 

contêm dois esporocistos que abrigam em seu interior quatro esporozoítos cada. Os 

esporozoítos medem, em média, cerca de 6 μm por 2 μm. Os oocistos esporulados 

podem permanecer viáveis no meio ambiente por um período de até 18 meses 9, 32, 33.     

 Menos que 50% dos gatos liberam oocistos nas fezes quando ingerem 

taquizoítos ou oocistos, mas todos os gatos liberam oocistos quando ingerem cistos 

teciduais 34. A Figura 3 mostra um oocisto esporulado, onde as setas apontam para dois 

esporocistos contendo quatro esporozoítos em seu interior e um oocisto não 

esporulado. 

 

A                                     B 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – (A) Oocisto esporulado e (B) não esporulado de amostras de fezes de gato. 

                   Fonte: Hill et al, (2005). 4  
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1.4   Ciclo biológico 

 

 

T. gondii apresenta um complexo ciclo de vida, descrito somente em 1970, 

quando se descobriu que os hospedeiros definitivos são membros da família Felidae, 

incluindo o gato doméstico 35. Vários animais de sangue quente servem como 

hospedeiros intermediários 36.  

A fase sexuada do parasita ocorre no gato jovem e não imune que adquire a 

infecção pela ingestão de oocistos, cistos teciduais ou taquizoítos. O ciclo sexual 

ocorre nas células intestinais com formação e fertilização dos gametócitos e formação 

do zigoto. Este origina o oocisto imaturo que posteriormente é liberado após 

rompimento celular, sendo eliminado nas fezes após uma ou duas semanas de infecção. 

Os oocistos imaturos, não infectantes, sob condições ideais de temperatura, umidade e 

oxigênio, como as que ocorrem em regiões de clima tropical, esporulam e podem 

sobreviver de 12 a 18 meses no solo desde que mantidas tais condições 6, 9, 37. 

Nos hospedeiros intermediários: a infecção pode acontecer por duas formas. A 

primeira, pela ingestão de alimentos ou contato com materiais contaminados com 

oocistos esporulados e maduros. A segunda pela ingestão de carnes mal cozidas de 

animais contendo cistos presentes nos seus tecidos. Em ambos os caminhos os 

parasitas penetram no intestino do hospedeiro e iniciam um processo de multiplicação 

assexuada chamado de endodiogenia ou endogenia (G). Esse processo é semelhante a 

um brotamento interno, onde primeiro formam-se os conóides 6. A Figura 4 mostra o 

ciclo biológico no hospedeiro definitivo e intermediário.  

 



22 

 

 

Figura 4 - Ciclo de vida de T. gondii: (A) hospedeiro definitivo e (B) hospedeiro 

intermediário.  

Fonte: Frenkel e Vidal, (2010). 38  
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1.5    Formas da doença 

 

 

 T. gondii no hospedeiro humano comporta-se como agente dotado de alta 

infectividade e de baixa patogenicidade. A fonte de infecção (cistos, oocistos ou 

taquizoítos), assim como o tamanho de inóculo, o estado imunológico do hospedeiro 

e, provavelmente a linhagem da cepa são fatores que influenciam na determinação do 

quadro mais ou menos severo da doença 39.  

 

 

1.5.1 Toxoplasmose em imunocompetentes 

 

 

Em imunocompetentes as formas assintomáticas da infecção constituem a 

maioria dos casos e figuram como acometimentos benignos, geralmente de cura 

espontânea 40. Contudo, cerca de 10-20% dos indivíduos infectados apresentam 

algum tipo de sintomatologia. A manifestação clínica mais típica consiste em 

linfadenopatia isolada, com linfonodos rígidos, não supurados e discretos. Febre, por 

vezes, pode ocorrer. Este quadro clínico assemelha-se muito ao da mononucleose 

infecciosa. A doença é geralmente auto-limitada, observando-se em poucas semanas 

o desaparecimento dos sintomas. Outras formas podem surgir, embora com menor 

frequência, como miocardites, pneumonites e encefalites. O aparecimento dos 

sintomas está provavelmente relacionado com a virulência da cepa e com o sistema 

imune do hospedeiro. 9, 20, 41  

 

 

1.5.2 Toxoplasmose ocular 

 

 

A toxoplasmose ocular é a causa mais comum de retinocoroidite em paciente 

não imunocomprometido, sendo responsável por 30% a 50% de todas as uveítes 

posteriores 42. Pode ser de origem congênita com manifestações clínicas precoces ou 
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tardias, ou ainda ser adquirida após o nascimento como resultado da infecção aguda 

ou reativação. A manifestação ocular mais comum é a retinocoroidite granulomatosa 

necrotizante que pode vir acompanhada de outras alterações oculares 43, 44. 

O grave impacto social da toxoplasmose ocular deve-se ao fato de levar à perda 

acentuada da visão. Os sintomas primordiais incluem diminuição da visão pelo 

edema, inflamação ou necrose retiniana e opacidades (nuvens) no campo visual, 

hiperemia conjuntival e ciliar, dor e fotofobia.  As recidivas frequentes decorrem, 

provavelmente, da ruptura do cisto e liberação dos parasitas.41, 45 

 

 

1.5.3   Toxoplasmose congênita 

 

 

A infecção congênita se caracteriza pela transmissão do parasita ao feto via 

placenta. Esta forma de infecção ocorre normalmente quando a mulher desenvolve 

infecção primária durante a gestação, que apesar da parasitemia temporária, 

raramente tem sintomas 4. Entretanto, quando este contato se efetua num período 

anterior ao acontecimento da concepção, anticorpos são formados e dificilmente o 

feto será infectado 33. 

A gravidade da toxoplasmose congênita está relacionada com o período de 

infecção. A infecção adquirida durante o primeiro trimestre é mais grave do que 

aquela adquirida no segundo e terceiro trimestre 41.  Cerca de 1% dos recém–nascidos 

que adquiriram toxoplasmose congênita morrem e 2% apresentam problemas 

neurológicos graves 46, 47. 

Um grande espectro de doenças clínicas pode ocorrer em crianças infectadas 

congenitamente, levando a um conjunto de manifestações, variando entre 

coriorretinite branda, que pode se apresentar muitos anos após o nascimento, a 

quadros mais graves com o aparecimento da tétrade de lesões: retinocoroidite, 

hidrocefalia, convulsões e calcificação intracerebral. Destas, a doença ocular é a 

sequela mais comum e a hidrocefalia a mais rara, porém, mais significativa 33, 48, 49. 
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1.5.4 Toxoplasmose em imunocomprometidos 

 

 

Indivíduos com toxoplasmose e com cistos nos seus tecidos e que apresentem 

algum tipo de imunossupressão podem ter reativação da infecção causando uma 

doença neurológica grave. Normalmente, estas são causadas pelo uso de fármacos 

imunossupressores usados no tratamento em pacientes transplantados, pacientes com 

doenças linfoprofiferativas, ou, com deficiência na imunidade celular como os 

portadores do vírus das imunodeficiência humana.50, 51  

O local da infecção típica é o sistema nervoso central e aparece na forma de 

uma encefalite toxoplásmica, que varia de um processo subagudo e pode evoluir 

gradualmente para um estado de confusão agudo. No quadro clínico observa-se 

também uma variedade de sinais e sintomas como cefaléia, hemiparesia, afasia, 

anomalias sensoriais e deterioração mental.51, 52 Pode causar, ainda, necroses 

cerebrais com predileção das lesões nos gânglios da base em ambos os hemisférios 

cerebrais 2, 53.  

O dano no sistema nervoso central é caracterizado por muitos focos de necrose. 

Essas áreas necrosadas podem calcificar e levar a sugestivos exames radiográficos, 

mas não patognomônicos da doença. Outro aspecto da encefalite por Toxoplasma é 

a presença de necroses cerebrais com predileção das lesões pelos gânglios da base 

em ambos os hemisférios cerebrais 53. Atualmente, o diagnóstico presuntivo 

(provável ou sugestivo) estabelecido pelo “Centers for Disease Control” 54, 55 baseia-

se na presença de achados neurológicos compatíveis (sinais neurológicos focais, 

alterações do nível ou do conteúdo da consciência, evidência de imagem tomográfica 

de lesão expansiva, com ou sem realce da substância de contraste), reações 

sorológicas positivas (presença de anticorpos IgG contra T. gondii), e uma adequada 

resposta terapêutica ao tratamento anti-T. gondii.  

Os métodos de imagens podem revelar lesões focais no sistema nervoso, 

embora estas imagens possam compartilhar características semelhantes a abscessos, 

tumores, linfomas ou outras infecções oportunistas do sistema nervoso em pacientes 

HIV positivos.51, 52 
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1.5.5 Toxoplasmose disseminada 

 

 

 A toxoplasmose disseminada é definida quando a infecção acomete mais 

de dois sistemas ou órgãos 56, 57. Como múltiplos sistemas são envolvidos, qualquer 

órgão pode ser acometido e podem ocorrer quadros semelhantes à sepse ou choque 

séptico 58. Apesar de infrequente, está associada a um pior prognóstico 59. A 

disseminação pode ocorrer em grupos de pacientes com diferentes causas de 

imunossupressão 60, 56, 61. Entretanto, os óbitos causados pela toxoplasmose 

disseminada têm sido principalmente atribuídos ao acometimento do SNC. Os quadros 

têm sido descritos particularmente em pacientes com AIDS, submetidos a transplantes 

de órgãos ou naqueles em tratamentos com uso de quimioterapia para doenças 

malignas 58, 61, 62. A infecção por T. gondii pode causar choque séptico geralmente 

associado à síndrome da angústia respiratória do adulto, semelhante aos quadros de 

choque séptico de origem bacteriana e com presença de infiltrado broncoalveolar 

difuso na maioria dos casos. Os sinais clínicos são inespecíficos, porém os achados 

laboratoriais podem ser sugestivos. A resposta imune de T. gondii é individual, 

complexa e compartimentalizada. Além disso, T. gondii pode se espalhar em todos os 

tecidos e cada compartimento tecidual possui sua própria resposta imune específica 61. 

Pacientes infectados com HIV que apresentem quadros sépticos com febre de 

origem indeterminada e com as características apresentadas devem ser investigados 

quanto à possibilidade de quadro de disseminação de T. gondii. Não existem dados 

disponíveis sobre a magnitude da toxoplasmose disseminada em pacientes infectados 

com HIV, nem dos doentes com toxoplasmose cerebral, que também apresentavam 

comprometimento de outros órgãos por T. gondii 58. O diagnóstico depende de um 

conjunto de sintomas clínicos, radiológicos e laboratoriais. Todavia, requer um alto 

índice de suspeição devido à inespecificidade do quadro clínico, laboratorial e a 

possível confusão com outras doenças oportunistas. As formas fulminantes são 

descritas e com diagnóstico muitas vezes confirmado apenas na autópsia. Os órgãos 

mais acometidos incluem o cérebro, os pulmões, o coração e o sistema músculo 

esquelético 56. 

 



27 

 

1.6 Diagnóstico 

 

 

O diagnóstico laboratorial de toxoplasmose baseia-se no diagnóstico 

sorológico e molecular. O diagnóstico sorológico acompanha regularmente as 

gestantes soronegativas e a soroconversão de crianças sob investigação de 

toxoplasmose congênita 63. No caso da soroconversão, a detecção de DNA de T. gondii 

pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em líquido amniótico (LA) confirma a 

toxoplasmose congênita 64, 65. Após o nascimento, o diagnóstico pode ser feito em 

amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) ou sangue (SG) de recém-nascidos. Em 

casos de suspeita de toxoplasmose cerebral ou disseminada, o tratamento geralmente 

é iniciado usando características clínicas, radiológicas e sorológicas 2, 66.  

 

 

1.6.1 Diagnóstico sorológico. 

 

 

Os ensaios sorológicos são comuns no diagnóstico da toxoplasmose e se 

baseiam principalmente, na detecção de anticorpos específicos e as classes de 

anticorpos mais utilizadas são IgM e IgG 67. No momento, as técnicas mais utilizadas 

no diagnóstico laboratorial da toxoplasmose são a reação de imunofluorescência 

indireta (RIFI), e o ensaio imunoenzimático (ELISA). Ambos ensaios apresentam boa 

especificidade e sensibilidade nas fases aguda (pesquisa de anticorpos IgM) e crônica 

(pesquisa de anticorpos IgG) 9, 68. 

A RIFI é muito utilizada nos laboratórios, porém,  na detecção de anticorpos 

IgM, há o inconveniente de possíveis resultados falsos-positivos, pela presença no 

soro de anticorpos IgM anti-IgG (fator reumatóide) ou falso-negativos, pela 

competição de anticorpos IgG com os IgM, pelos mesmos sítios antigênicos 69. O 

ensaio imunoenzimático ELISA, além de elevada sensibilidade e especificidade, 

tem como vantagem a rapidez, simplicidade técnica, versatilidade e objetividade de 

leitura. Detecta quantidades extremamente pequenas de anticorpos, podendo ter 
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elevada precisão, se os reagentes e os parâmetros do ensaio forem bem padronizados 

69,70. 

Para o diagnóstico em gestantes a avidez é um teste muito útil e pode ser um 

teste confirmatório quando usado em associação com outros testes sorológicos 71, 72. O 

teste de avidez é um importante marcador sorológico adicional que auxilia no 

diagnóstico da doença aguda 73. 

Os ensaios sorológicos são amplamente usados, mas apresentam limitações, 

como por exemplo em pacientes imunocomprometidos, onde os anticorpos 

específicos produzidos são dificilmente detectados e, por isso, não são muito 

confiáveis nestes casos 52, 74. Por este motivo, os títulos de anticorpos IgG anti-T. 

gondii não são utilizados para identificar pacientes com reativação ou com risco de 

desenvolver toxoplasmose cerebral. Alguns artigos relatam que não observaram 

nenhuma correlação com o aparecimento da doença e a variação de títulos IgG 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 

 

 

1.6.2 Diagnóstico molecular 

 

 

A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), é uma metodologia que pode ser 

executada inteiramente in vitro sem o uso de células. A técnica da PCR foi 

desenvolvida nos anos 80 por Kary Mullis, que recebeu em 1993, prêmio Nobel 83. 

Nas últimas décadas destacou-se o surgimento de novas metodologias 

moleculares empregadas no diagnóstico microbiológico. Dentre elas destaca-se a PCR 

por permitir a amplificação de qualquer sequência específica de DNA utilizando-se da 

propriedade da enzima Taq-polimerase (extraída da bactéria Thermus aquaticus) e de 

dois primers (oligonucleotídeos iniciadores) específicos à sequência alvo desejada (um 

que irá sintetizar a sequência alvo do DNA no sentido 3’-5’ e outro para o sentido 

inverso isto é, 5’-3.’). A PCR pode ser dividida em três passos: I) A dupla fita DNA é 

separada em torno de 90oC; II) Os primers “anelam” entre 50-60oC; e, III) Ocorre a 

extensão da nova fita DNA entre 70-78oC 84. 
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O desenvolvimento da técnica de amplificação de fragmentos de DNA 

utilizando a PCR abriu enormes perspectivas para análises de genes, diagnóstico de 

doenças genéticas e detecção de agentes infecciosos como citomegalovírus, vírus da 

hepatite B e C, herpes vírus simples, vírus da rubéola, vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) entre outros 85.  

A sensibilidade da PCR depende de 3 fatores principais 86: 

• Condições físico-químicas da reação (temperatura de anelamento do iniciador, 

concentração de Mg2+Cl2, concentração da Taq polimerase e concentração do 

iniciador); 

• A concentração e a natureza DNA alvo (número de cópias do DNA alvo no genoma 

do microrganismo e concentração do DNA alvo presente na amostra); 

• Seleção de iniciadores (para o desenvolvimento dos iniciadores é necessário conhecer 

o genoma do microrganismo ou pelo menos, parte dele e suas variações genéticas, pois 

é comum ocorrer mutações inesperadas que poderão interferir na sensibilidade). 

A sensibilidade dos resultados da PCR pode ser afetada por diversas razões 

como: manuseio inadequado da amostra, transporte e condições de armazenamento, 

introdução de tratamento anti-parasitário 46. Existem outros fatores que influenciam os 

resultados, principalmente a escolha dos iniciadores e o DNA alvo. Já foram descritos 

mais de 25 pares de sequências de iniciadores para detectar T. gondii 9, 52. 

 

 

1.6.2.1 PCR convencional (cPCR) 

  

 

A cPCR obtém sucesso para detectar fragmentos de DNA de T. gondii em 

diferentes fluidos biológicos e usando vários iniciadores. O diagnóstico por cPCR tem 

sido aplicado em infecções, utilizando materiais biológicos como tecido cerebral, 

LCR, lavado broncoalveolar, sangue, tecido hepático, líquido amniótico, líquido 

pleural, líquido ascítico, urina e líquido ocular, porém o sangue é o material biológico 

que se apresenta com maior facilidade na coleta 52, 87, 88. Para a análise dos produtos 

amplificados da PCR existem diversos métodos, dentre eles incluem-se eletroforese 
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em gel de agarose, Southern blot e sistemas utilizando ELISA, porém todos permitem 

apenas obter dados qualitativos ou semi-quantitativos 46, 84. 

A técnica é um método útil para complementar o diagnóstico de toxoplasmose 

na fase aguda pela sua alta sensibilidade e especificidade 65, 82, 89, 90, 91, 92, 93. As 

sequências mais utilizadas para detecção de fragmentos de DNA de T. gondii têm 

como alvo o gene B1, que possui uma região repetitiva de 35 cópias no genoma desse 

parasita 94, 95, 96, 97, 98. O gene B1 possui um tamanho de 2,2Kb, foi isolado e descrito 

por Boothroyd et al.99 (1987), demonstrando ter uma natureza repetitiva no genoma. 

Burg et al.94 demonstraram a alta sensibilidade da PCR na detecção de apenas um 

parasito presente no lisado celular usando o gene B1 como alvo de amplificação. Junto 

a 100 mil células humanas, esses autores conseguiram detectar até um único parasita. 

O Gene B1 de T. gondii é uma região altamente especifica por ser uma região 

conservada em todas as cepas testadas 100. 

Outro alvo utilizado do genoma de T. gondii é a sequência de 529 pb 101, que 

se apresenta repetida de 200 a 300 vezes no genoma do T. gondii gerou uma série de 

publicações afim de se comparar iniciadores provenientes desta nova sequência com 

os iniciadores já em uso provenientes do gene B1. Os resultados encontrados por estes 

autores demonstram uma sensibilidade que varia de 10 a 100 vezes maior que o gene 

B1 102, 103, 104, 105, 106. Porém comparando o gene B1 com a sequência de 529 pb, Filisetti 

et al. 96 relataram que não há diferença significativa de sensibilidade entre os mesmos. 

Os produtos amplificados pela PCR são separados em um sistema 

eletroforético horizontal em gel de agarose, após essa etapa as amostras são 

visualizadas e fotografadas em um translumidador de ultravioleta 107. Muitas vezes na 

visualização do gel de agarose, algumas amplificações geram bandas muito fracas, o 

que dificulta a liberação do diagnóstico para toxoplasmose. A Figura 5 mostra um gel 

de agarose, contendo marcador molecular de 100 pares de bases, um controle positivo 

(CP), um controle negativo (CN) e sete amostras com algumas amplificações muito 

fracas como as amostras 5 e 7, gerando dúvidas para liberar o diagnóstico do paciente.  
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Figura 5. Gel de agarose para diagnóstico da toxoplasmose. Peso molecular de 100 

pb, controles positivo (CP), negativo (CN) e sete amostras.  

 

 

1.6.2.2 PCR em tempo real (qPCR)  

 

 

Como já dito nesta introdução, a cPCR tem grande sucesso para detectar 

fragmentos de DNA de T. gondii, porém essa metodologia traz alguns fatores que 

podem prejudicar o diagnóstico molecular. Para a realização da eletroforese é 

necessário o manuseio dos microtubos após a PCR, podendo aumentar as chances de 

contaminar a reação e interferindo nos resultados. Um outro fator que costuma gerar 

muitas dúvidas é a leitura do gel de agarose, onde uma amostra de paciente com baixa 

carga parasitária pode amplificar uma banda muito fraca no gel de agarose dificultando 

o diagnóstico desse paciente (Figura 5).  

A possibilidade de monitar a qPCR revolucionou o processo de quantificação 

de fragmentos de DNA e RNA. A qPCR realiza a quantificação desses ácidos 

nucléicos de maneira precisa e com maior reprodutibilidade, porque determina valores 

durante a fase exponencial da reação 108.  A técnica pode ser usada para estimar a 

concentração de parasitos no fluido corporal e no caso de líquido amniótico é capaz de 

contribuir precocemente para o prognóstico da toxoplasmose congênita, ao permitir 

avaliar a concentração de parasitos no mesmo 109, 110. Com esse cenário, os resultados 

obtidos por Romand et al.110 (2004) mostram excelente relação entre carga parasitária, 

período da infecção materna e risco de infecção fetal, abrindo novas perspectivas para 

a valorização da qPCR como um ensaio que pode contribuir significantemente na 

orientação diagnóstica e terapêutica por parte dos obstetras e infectologistas 110. 
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A qPCR é uma técnica rápida, sensível, quantitativa e qualitativa de detecção 

de T. gondii em amostras clínicas. O ensaio pode ser usado na rotina de laboratórios 

em combinação com testes sorológicos. É particularmente útil em pacientes com 

AIDS, uma vez que a capacidade destes em gerar IgM se encontra limitada, além da 

dificuldade encontrada para a interpretação dos estudos sorológicos. Os ensaios 

quantitativos pela qPCR parecem ser apropriados para o diagnóstico da toxoplasmose 

e o monitoramento terapêutico 110,111. 

A aplicabilidade da qPCR no diagnóstico de toxoplasmose com diferentes 

alvos ja foram testados. Entre eles, como dito anteriormente, uma seqüência de 529 

pb, que tem 200-300 cópias no genoma de T. gondii 101, e o gene B1, que tem 35 cópias 

no genoma e está conservado em diferentes cepas de parasitas 94 estavam bem 

Avaliado 93, 97, 104, 105, 111, 112, 113. Em paralelo, alguns estudos relatam que a sequência 

repetitiva do gene B1 apresenta sensibilidade variável quando utilizada em amostras 

extraídas de LCR 9, 52.  

 

 

1.7. Justificativa 

 

 

Esta Introdução pontuou a importância e gravidade das formas sintomáticas da 

toxoplasmose. Ao mesmo tempo, também foi pontuada a variabilidade de iniciadores 

moleculares especialmente sobre a sensibilidade e especificidade para uso no 

diagnóstico molecular. Assim, estudar padronizações, eficiência de iniciadores 

moleculares para melhorar a eficácia na detecção de T. gondii em pacientes infectados 

é de grande valia em Saúde Pública. O esclarecimento destas questões pode favorecer 

o diagnóstico molecular da toxoplasmose sintomática, possibilitando uma definição 

diagnóstica mais rápida, permitindo aos clínicos elaborarem uma resposta adequada e 

eficaz ao paciente. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Aprimorar o diagnóstico molecular da toxoplasmose sintomática em pacientes 

brasileiros avaliando o desempenho da qPCR na detecção de DNA de T. gondii usando 

dois conjuntos de iniciadores. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Avaliar o desempenho dos iniciadores moleculares REP-529 e B1 num estudo 

retrospectivo com 515 amostras clínicas;  

b) Avaliar o desempenho dos iniciadores moleculares REP-529 e B1 num estudo 

prospectivo com 292 amostras clínicas;  

c) Determinar a sensibilidade, especificidade e índices de concordância de cada 

iniciador molecular. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Considerações éticas 

 

 

Este trabalho foi aprovado no Comitê de Ética Humana de todas as instituições 

envolvidas e foi realizado conforme recomendações do CONEP-IAL/SES sob número 

815489. O título foi “Otimização e validação do diagnóstico molecular da 

toxoplasmose em um laboratório de Saúde Pública”. (ANEXO A)  

 

 

3.2 Amostras biológicas 

 

 

Este estudo foi dividido em duas partes (retrospectivo e prospectivo) onde 

foram analisadas 807 amostras clínicas de pacientes recebidas no Centro de 

Parasitologia e Micologia, do Instituto Adolfo Lutz (São Paulo) no período de janeiro 

de 2008 a novembro de 2016, para o diagnóstico molecular da toxoplasmose. O critério 

de escolha das amostras clínicas foi de testar amostras clínicas com diagnóstico clínico 

já estabelecido. As amostras clínicas foram provenientes do Instituto de Infecologia 

Emilio Ribas (São Paulo); do Ambulatorio de Oftalmologia do Hospital de Base (São 

Jose do Rio Preto); do Serviço de Atenção Pré-natal e Fetal de Alto Risco (São Jose 

do Rio Preto); do Serviço de Pediátria de Alto Risco Fetal e Serviço de Medicina Fetal 

(São Jose do Rio Preto). As amostras clínicas analisadas durante o período foram: 173 

(2008-2010), 204 (2011-2013), 138 (2014-2015) e 292 (2016). Essas amostras clínicas 

enviadas ao laboratório incluíram LCR (302); sangue periférico coletado com EDTA 

(SG) (439); líquido amniótico (LA) (47); cortes de autópsias de cérebro e pulmão 

embebidos em parafina fixados em formol seccionados em 4 μm de espessura (19) 

(AU).  

Para os testes sorológicos as amostras de SG foram coletadas em tubos com 

anticoagulantes e as amostras de LCR em tubos sem anticoagulantes. Todas as 



35 

 

amostras clínicas (para PCR e sorologia) foram enviadas ao laboratório dentro de 48 

horas após a coleta e imediatamente processadas.  

No estudo retrospectivo, o diagnóstico das 515 amostras clínicas coletadas até 

2015 consistiu da cPCR usando o iniciador molecular B22-B23, que amplifica uma 

sequência de 115 pares de bases (pb) do gene B1 94 e ELISA utilizando o antígeno 

lisado de T. gondii (ALT) 116, 117. 

No estudo prospectivo, as 292 amostras clínicas enviadas ao laboratório em 

2016 foram analisadas por qPCR utilizando os iniciadores moleculares REP-529 e B1. 

As amostras avaliadas (em ambos estudos) foram provenientes de pacientes com 

diagnóstico posteriormente confirmado das seguintes formas sintomáticas da 

toxoplasmose: cerebral (404 pacientes com HIV); ocular (193 pacientes com 

alterações oculares); infecção congênita por via transplacentária (125 recém-

nascidos); aguda gestacional (66 gestantes); e disseminadas (19 autópsias cerebrais de 

pacientes HIV-pós-mortem). 

Pacientes infectados por HIV com suspeita de toxoplasmose cerebral 

apresentaram déficits neurológicos progressivos e lesões de massa que melhoram o 

contraste em tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Estes casos 

foram incluídos na "definição de toxoplasmose cerebral2, 66. Os óbitos por 

toxoplasmose disseminada grave apresentaram sorologia e imuno-histoquímica 

positivas para a toxoplasmose, pelo menos em dois órgãos. Ambos os grupos de 

pacientes foram admitidos e tratados no Instituto de Infectologia Emilio Ribas pelo 

grupo do Dr. José E. Vidal. Pacientes com suspeita de toxoplasmose ocular 

apresentaram alterações oculares, como retinocoroidite ou lesões exsudativas da 

retina. Foram admitidos e tratados no Ambulatório de Oftalmologia, pelo grupo do Dr. 

Fábio B. Frederico. As gestantes com suspeita de toxoplasmose aguda foram 

internadas e tratadas no Serviço de Atenção Pré-natal e Fetal de Alto Risco. Todas 

fizeram o teste para toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus, hepatite e HIV 114, 

115. Aquelas com suspeita clínica e epidemiológica de toxoplasmose e com IgM 

positiva ou baixa avidez de IgG para Anti-T. gondii foram submetidos à amniocentese 

para a PCR em líquido amniótico. Os recém-nascidos dessas mães com infecção fetal 

suspeita ou confirmada foram admitidos e tratados no Serviço de Pediatria de Alto 
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Risco e Serviço de Medicina Fetal. Mães e recém-nascidos foram tratados pelo grupo 

do Dr. Lígia CJF Spegiorin. 

 

 

3.3 Antígeno de T. gondii e diagnóstico sorológico 

 

 

3.3.1 Antígeno 

 

 

O antígeno utilizado nas reações sorológicas foi preparado como descrito 

previamente 116 e com taquizoítos da cepa RH de T. gondii. Os parasitas foram 

mantidos em culturas de células VERO. As células foram infectadas com 1 x 107 

taquizoítos, observadas diariamente até rompimento das células e liberação dos 

parasitas para o meio de cultura, quando o sobrenadante foi recolhido e transferido 

para um tubo de 15 mL. A seguir foi centrifugado e lavado com PBS por 3 vezes (2500 

g por 10 minutos). O sedimento, contendo os taquizoítos foi diluído em PBS, filtrado 

em membrana de 3.0 µm foi adicionado pérolas de vidro ( Sigma 150:212 microns) 

numa quantidade de aproximadamente 250 µL. Os parasitas foram triturados em um 

disruptor (Qiagen) por 8 ciclos de 4 minutos e intervalos de 2 minutos (oscilação e 50 

s); Após esta etapa o material foi levado ao sonicador por 5 minutos; Após a 

verificação da lise dos parasitas em Câmara de Neubauer, foi adicionado à solução 

NaCl 0,3 M (v/v) e o antígeno bruto teve sua concentração proteica dosada por 

espectrofotometria ( Nanodrop ND 1000). 

 

 

3.3.2 Diagnóstico sorológico 

 

 

O método imunoenzimático ELISA foi utilizado para diagnóstico sorológico 

como descrito previamente 116, 117. As reações foram realizadas em placas de 

polietileno com 96 orifícios e após cada segmento da reação, as placas foram lavadas 
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com PBS Tween-20 (50 µL de Tween; 100 mL de PBS). O antígeno (1 µg/ mL) diluído 

em bicarbonato de sódio foi distribuído nos orifícios. Após incubação á 4°C por 18 

horas, os sítios livres remanescentes do plástico foram bloqueados com PBS (pH 7.2) 

-Leite desnatado 5% por 1 hora a 37º C. Os soros e LCRs foram diluídos em PBS-

Leite (soro 1/200 µL) e (LCR - total) incubados a 37º C num volume final de 50 µL 

por orifício. As placas foram novamente incubadas com o segundo anticorpo 

conjugado a peroxidase (1/20.000 em PBS-Leite). A revelação ocorreu adicionando-

se o substrato enzimático contendo o-fenilenodiamina (OPD) diluído em fosfato de 

sódio dibásico (0.1 M), ácido cítrico (0.1 M) e H2O2. A adição de ácido sulfúrico 4N 

(diluído 1:9) interrompeu a reação após a incubação no escuro. Os resultados foram 

avaliados por leitura de espectrofotômetro em comprimento de onda de 492 nm. Cada 

passo da reação foi avaliado. As amostras foram testadas em duplicata. O “cut-off” da 

reação foi determinado com as medias das leituras obtidas de 50 soros de indivíduos 

não infectados com T. gondii, onde foi estabelecido com corte, D.O de 0.160 para SG 

e 0.086 LCR.  

 

 

3.4 Extração de DNA 

 

 

As amostras de SG (5 mL) foram preparadas como descrito previamente 106. O 

soro foi separado dos eritrócitos por centrifugação (2500 g por 10 min) e utilizadas no 

diagnóstico sorológico. Os eritrócitos foram lavados (2.500 g, por 10 minutos) com 

PBS (cerca de 8 mL). Para a lise dos eritrócitos foram misturados com três vezes ao 

volume de um tampão contendo clorato de amônio 150 mM, bicarbonato de potássio 

1 mM, EDTA 0.1 mM, pH 7.3; incubados por 15 min à temperatura ambiente sob 

agitação suave e centrifugados (2500 g por 10 min) para posterior utilização do 

sedimento formado. 

As amostras de LA (10 mL) foram centrifugadas (2500 g por 10 min) e os 

sobrenadantes descartados. 

Os fragmentos de AU (5 secções de 4 μm de espessura) foram dissolvidos em 

xilol (1 mL), incubados por 30 segundos, centrifugados duas vezes (8000 g por 1 min) 
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e os sobrenadantes foram removidos. A seguir, as amostras receberam 1 mL de etanol, 

centrifugadas (8000 g por 1 min) e incubados por 10 min, à temperatura ambiente para 

evaporação completa do xilol 118. 

As moléculas de DNA foram extraídas de SG, LA, AU e taquizoítos (controle 

positivo e curvas padrão) por QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen); e de AU, pelo kit 

QIAamp DNA FFPE Tissue (Qiagen). Os protocolos foram seguidos de acordo com 

as instruções do fabricante numa estação de trabalho robótica para extração 

automatizada de DNA (QIAcube, Qiagen). 

As moléculas de DNA de amostras de LCR (3 mL) foram extraídas como 

descrito antes 91. As amostras de sobrenadantes de LCR utilizadas no diagnóstico 

sorológico foram separadas por centrifugação (2500 g por 10 min). Os sedimentos 

foram dissolvidos em 50 μL em água ultra-pura e incubadas a 100°C por 5 min. Para 

esse procedimento não foi necessário uso de kit.  

As concentrações de DNA e a pureza foram determinadas pela relação de D.O. 

a 260 e 280 nm em NanoDrop ND1000. Para utilização na PCR, amostras com 

concentrações de DNA elevadas (como algumas SG e AU) foram diluídas com água 

ultra-pura até a concentração 100 ng/μL. 

 

 

3.5 cPCR: Iniciadores moleculares, controle interno e eletroforese em gel de 

agarose 

 

 

As amplificações foram realizadas utilizando um kit comercial (GoTaq®Green 

Master Mix - Promega). Cada 12,5 μL do “mix” continha 1 unidade de Taq DNA 

polimerase em 10 mM Tris-HCl, pH 8.5; 50mM KCl; 1.5 mM MgCl2 e 200 mM de 

cada um dos desoxinucleosideos trifosfatados (dATP, dGTP, dCTP, dTTP). Cada 

reação foi realizada adicionando-se 5 μL do DNA alvo, 1 μL do DNA controle e 50 

pmol de cada iniciador molecular, num volume final de 25 μL. As amplificações foram 

realizadas utilizando o termociclador Veriti® Thermal Cycler (Applied Biosystems®).  
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Para identificar T. gondii na cPCR foi utilizado o par de iniciadores moleculares B22/B23, 

que amplifica uma sequência de 115 pb de uma região repetitiva do gene B1 de T. gondii 

50, 94.  

Para o controle das extrações foi utilizado o iniciador molecular β1/β2 que 

amplifica uma sequência de 140 pb do gene β-globulina humana. Ambas reações 

foram realizadas simultaneamente, e com o mesmo protocolo de temperatura 119. Em 

todas as reações foram adicionados um controle positivo, a partir de DNA extraído de 

taquizoítos e um controle negativo, onde foi utilizada água ultrapura que substituiu o 

DNA. As sequências dos conjuntos de iniciadores B22/B23, β1/β2 e a característica 

de suas respectivas sondas estão descritos na Tabela 1. 

Os produtos amplificados pela PCR foram separados por eletroforese em um 

sistema eletroforético horizontal em gel de agarose a 2% em TBE pH 8.0 (0.045M de 

Tris-Borato; 0.001M EDTA) corados com brometo de etídio. Em todos os géis foram 

adicionados o marcador de peso molecular com fragmentos múltiplos de 100 pb e as 

corridas tiveram uma velocidade de 6V/cm. As amostras foram visualizadas e 

fotografadas em um transiluminador MiniBis Pro (Programa Gel Capture, Mini Bis 

Pro, versão 4.5.3) de ultravioleta a um comprimento de onda de 312 nm 107. 

 

 

3.6 qPCR: Iniciadores moleculares e controle interno  

 

 

Foram analisados, o desempenho de dois conjuntos de iniciadores moleculares 

para qPCR. O primeiro é o B1, que amplifica um fragmento de 71 pb do gene B1 como 

modelo 120, 121. A  sonda utilizada nessa sequência de oligonucleotideos é marcada com 

FAM (6-carboxifluoresceína) e BHQ1 (Black Hole Quencher 1) nas extremidades 5' e 

3 ', respectivamente.  

O segundo é o REP-529, que amplifica  uma sequência de 112 pb, altamente 

repetitiva no genoma do Toxoplasma gondii (Genbank AF487550) 120, 122. A Tabela 1 

mostra as sequências dos conjuntos de iniciadores B1, REP-529  e suas respectivas 

sondas. As localizações no gene de cada um dos iniciadores moleculares estão 

descritas na Figura 6. Ambas as sequências de iniciadores moleculares foram 
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previamente padronizadas em nosso laboratório usando diluições seriadas de DNA de 

T. gondii (cepa RH). 

Para confirmar a ausência de inibidores da PCR, em todas as reações foi 

incluído um tubo contendo um iniciador molecular que amplifica uma região do gene 

18S rRNA de eucariotos (código de acesso GenBank X03205.1) (Applied 

Biosystems). As reações foram realizadas num ABI 7300 Real Time PCR System 

(Applied Biosystems) em volume final de 20 µL por reação. DNA teste (3 µL na 

concentração de até 100 ng/µL), ou o DNA controle (5 ng/µL) ou o DNA para a curva 

padrão (3 µL para cada ponto) foram adicionados a mistura que continha 10 µL de 2X 

TaqMan Universal PCR Master Mix (NoAmpliErase UNG) e os iniciadores 

moleculares (1.25 µL de um “Assay Mix” contendo 18 µM de cada iniciador molecular 

e 5 µM da sonda). Foram adicionados às reações um controle negativo e um controle 

positivo, assim como realizados na cPCR. As amplificações ocorreram em um ciclo 

inicial de 50°C por 2 min para melhor atividade da AmpliErase UNG, uma enzima que 

remove qualquer produto amplificado anteriormente, evitando contaminação cruzada. 

A segunda etapa foi um ciclo a 95°C por 10 min. A seguir foram realizados 40 ciclos 

a 95°C por 15 segundos e a 60°C por 1 min. 
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Tabela 1 – Seleção de iniciadores moleculares utilizados neste estudo. 

 

 
PCR 

Iniciadores 
moleculares 

 

Sequência 
5’→ 3’ 

Produto esperado (pb)/ 
Temperatura de pareamento/ 

Características da sonda 

 
Referências 

 
 

Convencional 

 
 

B22/B23 

 

AACGGGCGAGTAGCACCTGAGGAGA 

TGGGTCTACGTCGATGGCATGACAAC 

 
115/ 62º 

 

Burg et al., 1988,198950.94 

 
 

     

 
 
 

Tempo Real  
 

 

 
 

Gene B1 
 

 
        REP-529 

 

GAAAGCCATGAGGCACTCCA 
TTCACCCGGACCGTTTAGC 

 

 

AGAGACACCGGAATGCGATCT 
TTCGTCCAAGCCTCCGACT 

 

 
CGGGCGAGTAGCACCTGAGGAGATACA 

5’ FAM      3’ QSYd 

 

 
TCGTGGTGATGGCGGAGAGAATTGA 

5’ FAM   3’ QSY 
 

 

Fekkar et al., 2008121; 

Belaz et al., 2015120   

 
 

Robert-Gangneux et al., 

2010122; Belaz et al., 

2015120 

 
 

Integridade do 
DNA 

 

 
 

β1 β2 

 
ACCACCAACTTCATCCACGTTCACC 

CTTCTGACACAACTGTGTTCACTAGC 

 
140/62° 

 
Lee et al., 2001123 
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Figura 6 - Desenho e localização dos genes e dos iniciadores moleculares utilizados 

neste estudo. (A) cPCR (B22-B23), (B) qPCR B1 e (C) qPCR REP-529. 

2214 1920 1740 

F (B1 qPCR) 

1774-1793  

(Comprimento:20)  

R (B1 qPCR) 

1826-1844  

(Comprimento:19)  

F (B22 cPCR) 

1793-1817 (Comprimento:25)  

PROBE B(1 qPCR) 

1795-1821  

(Comprimento:27)  

Produto 115pb 

Gene B1  

 AF179871 

(1 a 2214 pb) 

Produto 71pb 

R (B23 cPCR) 

1882-1907 (Comprimento:26)  

REP 529  

AF487550 

(1 a 404 pb) 

 

404 
390 270 

F (REP-529 qPCR) 

270-290 

(Comprimento:21) 

R (REP-529 qPCR) 

363-381  

(Comprimento:19)  

PROBE  

(REP-529 qPCR) 

310-334  

(Comprimento:25)  

Produto 112 



43 

 

3.7 Analise da Curva Padrão de REP-529 e B1 

 

 

 Para análise dos iniciadores moleculares para qPCR foram feitas as curvas 

padrão com 8 concentrações de DNA (a partir de 1x107 taquizoítos) na concentração 

de 35 ng/μL em triplicata.  As diluições seriadas variaram até 1 taquizoíto (3,5 fg). Os 

valores de “Cycle Threshold” (CT) foram traçados como média das triplicatas contra os 

valores da curva padrão para cada iniciador molecular. As concentrações de DNA dos 

parasitas foram determinadas após o cálculo da equação de regressão linear (y = ax + 

b), onde y = CT; a = inclinação da curva (slope); X = número de parasitas; e b = onde 

a curva intersepta o eixo y (intercepção de y) 124. 

 

 

3.8 Qualidade das reações e análise de dados 

 

 

 Para cada reação utilizou-se um controle negativo (água DNA free) juntamente 

com a mistura para PCR. Para cada etapa foram utilizadas salas diferentes. I) extração 

de DNA; II) mistura para PCR e preparação dos iniciadores moleculares; III) adição 

de DNA das amostras clínicas e controle positivo; e IV) análise de eletroforese em gel 

de agarose pós-PCR no caso do cPCR. As amostras clínicas foram ensaiadas em 

triplicata e, pelo menos, duas vezes para determinar a reprodutibilidade. Para 

determinar qualidade das amostras de DNA armazenadas durante 9 anos e re-analisada 

retrospectivamente por qPCR foi utilizado o iniciador molecular 18S para confirmação 

dos resultados negativos.  

Para regressão linear e construção da curva padrão para REP-529 e B1 foi 

utilizado o programa de computador GraphPad Prism 6.0. A comparação das médias 

de CT dos dois iniciadores moleculares foi analisada estatisticamente usando o teste T 

de variância baseado em um valor crítico de P ⩽ 0,05. 

 A sensibilidade e a especificidade de ambos iniciadores moleculares nas 

amostras clínicas foram determinadas considerando o diagnóstico verdadeiro (clínico 

e laboratorial) pelo cálculo: % de sensibilidade = verdadeiros positivos /( verdadeiros 
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positivos + falso negativos) x 100. % de especificidade = verdadeiros negativos 

/(verdadeiros negativos + falso positivos) x 100. Os índices de concordância foram 

calculados segundo a fórmula: (número de resultados concordantes)/(número total de 

amostras) x 100. 
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4  RESULTADOS 

 

 

 O objetivo principal desse estudo foi avaliar o desempenho de dois conjuntos 

de iniciadores para qPCR em amostras biológicas de pacientes com suspeita clínica de 

toxoplasmose sintomática, afim de aprimorar o diagnóstico molecular da 

toxoplasmose sintomática. A avaliação da qualidade da extração de DNA e dos 

inibidores de PCR foram testados com os iniciadores moleculares 18S e β1-β2 para 

qPCR e cPCR, respectivamente. Os resultados positivos comprovaram a qualidade das 

amostras de DNA. 
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4.1 Padronização dos iniciadores moleculares REP-529 E B1 em DNA de 

taquizoítos  

 

 

Os primeiros ensaios foram realizados para se determinar os limites de 

detecção dos iniciadores moleculares REP-529 (Figura 7A) e B1 (Figura 7B) usando 

DNA extraído de taquizoítos (cepa RH). As curvas mostraram o limite de detecção 

mínimo de cada curva. REP-529 teve R2 = 0,9923 e B1, R2 = 0,9985, slope entre -3,10 

e -3,58. Estes números indicam alta linearidade das variáveis 125. O limite mínimo de 

detecção (em CT) de REP-529 foi de 39.28 (correspondendo a um parasita) e superior 

ao B1, que foi de 37.18 (correspondendo a 100 parasitas).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

Figura 7 - Curva padrão para REP-529 (A) e B1 (B) para a detecção de DNA de T. 

gondii. Os dados são apresentados em valores médios das triplicatas de 

“Cycle Threshold” (CT) obtido de cada concentração de DNA (Y). As 

diluições foram feitas em série de 10 vezes de DNA extraído de 

taquizoítos, na concentração inicial de 35 ng/μL (1 x 107 taquizoítos) (X). 
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4.2 Amostras clínicas avaliando o desempenho de REP-529 e B1 em qPCR  

 

 

Os resultados das primeiras 515 amostras de DNA (coletadas até 2015) 

incluíram o diagnóstico clínico, ELISA e cPCR (B22-B23). Essas amostras de DNA 

foram usadas para avaliar o desempenho de REP-529 e B1 na qPCR e os resultados 

são apresentados na Tabela 2. 

Nas amostras de DNA dos 122 pacientes com diagnósticos sorológico, 

molecular e clínico negativos (sem toxoplasmose), o REP-529 e B1 apresentaram 

especificidades de 99,2% e 100% respectivamente. Todas as amostras foram negativas 

considerando-se os resultados de pelo menos um iniciador molecular. Para a 

sensibilidades dos conjuntos de iniciadores os resultados foram de 95,9% e 83,6%, 

respectivamente. REP-529 amplificou 141/146 amostras com média de CT de 31,71 ± 

0,36. B1 amplificou 122/146, com média de CT de 32,12 ± 0,38. 

A Tabela 2, ainda, mostra resultados de PCR de 393 amostras clínicas com 

ELISA positivo. Anticorpos IgG positivos anti-T. gondii não são suficientes para 

estabelecer infecção sintomática como ocorre no diagnóstico molecular. A detecção 

de fragmentos de DNA de T. gondii em fluidos biológicos pode diagnosticar uma 

infecção sintomática, como formas cerebrais, oculares ou disseminadas 91, 118, 126.  
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Tabela 2- Resultados de qPCR utilizando os iniciadores moleculares REP-529 e B1. Estudo retrospectivo realizado em 515 amostras de 

DNA provenientes de pacientes com diagnóstico confirmado pelas análises clínica, ELISA e cPCR (B22-B23). 
 

1 Porcentagem de especificidade foi calculada pela formula: verdadeiros negativos/ verdadeiros negativos + falsos positivos x 100.  (O diagnóstico clínico e os 

resultados de ELISA foram considerados métodos padrão-ouro – 122 pacientes sem toxoplasmose). 2Porcentagem de sensibilidade foi calculada pela formula 

verdadeiros positivos / verdadeiros positivos + falso negativos x 100. (O diagnóstico clínico e a cPCR foram considerados métodos padrão-ouro). 
 

              Amostras clínicas                                                                   Resultados 

Diagnóstico sorológico 

(ELISA) 

 

 

n 

 

    cPCR (B22-B23)           qPCR (REP-529)                    qPCR (B1) 

Negativo Positivo  Negativo Positivo          % Negativo Positivo          % 

Negativo 122 122 0  121 1 99.21 122 0 1001 

Positivo 393 247 1462  253 140 95.92 281 122 83.62 

Total 515 369 146  374 141 - 403 122 - 
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A Tabela 3 mostra em detalhes o desempenho de ambos iniciadores moleculares 

e características clínicas das 217 amostras positivas. REP-529 amplificou o DNA de T. 

gondii em 97,23% (211/217) das amostras positivas e B1 foi positivo apenas em 78,80% 

(171/217) deles.  

As sensibilidades de REP-529 e B1 foram calculadas considerando cPCR e 

diagnóstico clínico (146 amostras, que incluíram 94 pacientes com toxoplasmose 

cerebral, 10 recém-nascidos com infecção congênita,  6 gestantes com toxoplasmose, 21 

pacientes com toxoplasmose ocular e 15 pacientes pós-morten com toxoplasmose 

disseminada grave) (Tabela 4).  

Após esses resultados e um consenso na literatura para o diagnóstico molecular 

da toxoplasmose, utilizamos apenas os dois iniciadores moleculares para qPCR e a cPCR 

foi descontinuada. Até outubro de 2016 foram incluídos neste estudo 292 amostras 

clínicas, perfazendo um total de 807 amostras clínicas analisadas. Conforme mostrado na 

Tabela 4, entre as 807 amostras clínicas, 217 (26,89%) foram positivos na PCR, pelo 

menos em um dos iniciadores moleculares e com diagnóstico clínico confirmado. Estes 

incluem: I. 30,94% (125/404) pacientes com toxoplasmose cerebral; II. 12,80% (16/125) 

recém-nascidos com alterações congênitas; III. 18,18% (12/66) gestantes com 

toxoplasmose aguda com DNA de T. gondii em LA ou SG; IV. 23,83% (46/193) pacientes 

com alterações oculares e DNA de T. gondii em SG; e V. 94,74% (18/19) pacientes pós-

mortem com toxoplasmose disseminada grave. 
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Tabela 3 - Características das amostras clínicas, percentual de sensibilidades de REP-529 e B1 considerando as 217 amostras 

positivas.  

 

Forma clínica (n) Amostra Total1 

 

                      REP-529 

 

                             B1 

Positivo  %  Positivo %  

Cerebral (125) 

        

LCR 49 49 100  41 83.67  

SG 76 72 94.74  62 81.58  

Congênita (16) 

        

LCR 3 3 100  2 66.67  

SG 13 13 100  9 69.23  

 

Gestacional (12) 

        

LA 8 8 100  5 62.50  

 SG 4 4 100  3 75.00  

Ocular (46) 
        

SG 46 44 95.65  36 78.26  

Disseminada (18) 
        

AU 18 18 100  13 72.22  

         

Total  217 211 97.23  171 78.80  
1Pelo menos um iniciador molecular positivo
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Tabela 4- Resultados clínicos e de PCR das 807 amostras clínicas analisadas. 
 

Toxoplasmose 

(Forma clínica) 

Número total de 

amostras clínicas 

analisadas 

Amostras positivas  

Clínico, molecular, e diagnóstico sorológico % Positividade 

(Ambos estudos) Estudo retrospectivo 

(515 amostras) 

Estudo prospectivo 

(292 amostras) 

Ambos estudos 

(807 amostras) 

Cerebral 404 94 31 125 30.94 

Congênita 125 10 6 16 12.80 

Gestacional 66 6 6 12 18.18 

Ocular 193 21 25 46 23.83 

Disseminada 

(pós-mortem) 
19 15 3 18 94.74 

Total 807 146 71 217 26.89 
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Embora a média da CT de REP-529 seja menor do que para B1, 

estatisticamente, não houve diferença no CT nos dois iniciadores moleculares  (Tabela 

5).  

Em seguida foram estudados os índice de concordância entre os iniciadores 

moleculares. Os valores foram calculados de acordo com a concordância em resultados 

positivos. Os resultados discordantes foram considerados quando um resultado 

negativo mostrou pelo menos um iniciador molecular. O número total de amostras foi 

baseado nos resultados de 515 amostras clínicas com resultados positivos (146) e 

negativos (369) em cPCR (B22-B23) até 2015 e 807 amostras clínicas com resultados 

positivos (217) e negativos (590) em qPCR (REP-529 e B1) (2008-2016). Conforme 

mostrado na Tabela 6, a concordância dos resultados entre os três iniciadores 

moleculares foi de 83,56%. A concordância entre B22-B23 e REP-529 foi de 95,89%. 

Entre B22-B23 e B1 foi de 83,56%, e REP-529 e B1, 83,87%. 
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Tabela 5 - Comparação entre valores médios de CT obtidos com REP-529 e B1 qPCR considerando as 217 amostras positivas. 

 

 

Forma clínica 

(n) 
Amostra Total 

 

                      Media ± (n) CT EP1 

 

 

  P valor2                             

REP-529 B1 CT Test T   

Cerebral (125) 

        

LCR 49 32.86±0.43 (49) 33.71±0.40 (41) 0.85 0.2420 (ns)3   

SG 76 31.08 ±0.54 (72) 31.92±0.51 (72) 0.84 0.2830 (ns)3   

Congênita (16) 

        

LCR 3        35.61±0.22 (3) 36.37±1.67 (2) 1.68 0.2628 (ns)3   

SG 13 31.06±1.06 (13) 32.99±1.13 (9) 1.93 0.6757 (ns)3   

Gestacional (12) 
        

LA 8 34.69±0.63 (8) 36.13±0.56 (3) 1.44 0.0554 (ns)3   

 SG 4 35.02±0.58 (4) 36.36±0.21 (2) 1.34 0.0192 (ns)3   

Ocular (46) 
        

SG 46 32.07±0.62 (44) 33.22±0.66 (24) 1.15 0.0225 (ns)3   

Disseminada 

(18) 

        

AU 18 30.92±0.96 (18) 31.27±1.48 (10) 0.35 0.2172 (ns)3   
1EP (erro padrão). 2valor significativo a p< 0.01. 3 não significativo 
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Tabela 6 - Índice de concordância entre os três iniciadores para detecção de T. gondii em amostras clínicas. 

 

 

Período do estudo  

   

Iniciadores 

moleculares 

 

Amostras clínicas 

com toxoplasmose 

sintomática 

        

 

                              Resultados PCR  

 

Concordante1         Discordante2                Índice de  

                                                                 concordância3  (%) 

                                                          

   

B22-B23/REP-529/B1                 146 

  

    122                       24                              (83.56)   

    

2008-2015   

B22-B23/ REP-529                     146  

 

    140                       06                              (95.89)    

 

   

B22-B23/B1                                146 

  

     122                      24                              (83.56)      

 

 

2008-2016 

  

REP-529/B1                                217 

 

    182                        35                             (83.87) 

 
1Positivo em todos os iniciadores; 2Negativo em pelo menos um iniciador; 3Porcentagem do índice de concordância foram calculados com a proporção:  

número de resultados concordantes) / (número total de amostras) x 100. O número total de amostras foi baseado no resultado das 515 amostras clínicas 

com resultados positivos (146) e negativos (369) em cPCR (B22- B23) até 2015; e 807 amostras clínicas com resultados positivos (217) e negativos 

(590) em qPCR (REP-528 e B1) (2008- 2016). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

A PCR tem sido eleita como método potencialmente poderoso para 

complementar o diagnóstico de toxoplasmose sintomática pela sua alta sensibilidade e 

especificidade82, 91, 89. A utilização da qPCR, com sonda que emite fluorescência 

quando ligada a uma região especifica do DNA alvo também vem sendo utilizada 

amplamente em todo o mundo no diagnóstico da toxoplasmose 93, 104, 127. A vantagem 

da qPCR é a agilidade, quantificação do DNA do parasita na amostra e baixa chance 

de contaminação, pois dispensa o uso do gel de agarose 101,128. 

Ao longo destes anos, alguns problemas foram encontrados em relação ao 

diagnóstico da toxoplasmose. Amostras que apresentam pouca concentração de 

parasitas, as amplificações são difíceis de serem detectadas no gel de agarose e, 

consequentemente, dificultando a deliberação do resultado.  Assim, a proposta deste 

estudo foi avaliar a performance da qPCR em detectar DNA de T. gondii usando dois 

iniciadores moleculares, que são utilizados em laboratórios de países europeus 120, 121, 

122.   

Ainda que existam diversos iniciadores moleculares para detecção de T. gondii, 

as mais utilizadas na cPCR e qPCR têm como alvo o Gene B1 por possuir uma região 

que se repete 35 vezes no genoma deste parasita94, 95, 97 ,98. A sequência gênica de 529 

pb, que se encontra repetida de 200-300 vezes também tem sido bem estudada e com 

sensibilidade que varia de 10 a 100 vezes mais do que as sequências que amplificam 

regiões do Gene B1 101, 103, 102, 104, 105. Alguns estudos realizados comprovaram a 

eficiência dos genes alvos, bem como os iniciadores moleculares para a amplificação 

do DNA de T. gondii em diferentes tipos de amostras clínicas de pacientes com formas 

sintomáticas de toxoplasmose. O estudo prospectivo realizado por Cassaing et al.104 

comparou a sensibilidade entre os iniciadores B1 e REP-529 em fetos, neonatos, 

pacientes imunocomprometidos e casos de toxoplasmose ocular, onde os resultados 

obtidos mostraram que o REP-529 foi mais sensível para todas as amostras biológicas 

(líquido amniótico, placenta, humor aquoso, sangue total e fluidos cerebrospinal e 

broncoalveolar) e melhorou significativamente o desempenho do diagnóstico de 

toxoplasmose 93, 93, 104, 105, 111, 112, 113.  
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O nosso laboratório realizava o diagnóstico molecular utilizando o iniciador 

molecular B22-B23 em cPCR, capaz de detectar e amplificar DNA de um único 

organismo diretamente de um lisado de células brutas ou 10 parasitas na presença de 

100.000 leucócitos humanos 94. A alta sensibilidade e especificidade deste iniciador 

molecular pode ser comprovada em estudos previamente publicados onde foram 

estudadas amostras de LCR e SG coletadas de pacientes com toxoplasmose 

cerebral/AIDS e toxoplasmose ocular 82, 91, 126.   

Para dar início as análises das performances dos iniciadores moleculares 

utilizados nesse estudo foram feitas padronizações para determinar o limite mínimo de 

detecção. O REP-529 mostrou ser mais sensível na detecção de DNA de T. gondii, 

pois seu limite mínimo foi de 39.28 (CT) o que corresponde a um parasita. Já o B1, o 

limite mínimo de detecção foi de 37.18, o que corresponde a 100 parasitas. Estes 

resultados podem estar correlacionados a abundância da sequência do REP-529 no 

genoma de T. gondii, que é maior em número de repetições do que o Gene B1.101 

Apesar dessas diferenças de sensibilidade, uma boa reprodutibilidade foi vista 

em ambos iniciadores moleculares, uma vez os resultados sempre foram semelhantes 

nas réplicas (em triplicata) e em diferentes reações (mesma amostra analisada em dias 

diferentes).  

O estudo retrospectivo foi realizado com os iniciadores REP-529 e B1 e foram 

avaliados utilizando 515 amostras de DNA previamente extraídas de diferentes 

amostras clínicas coletadas de pacientes com resultados conhecidos para diagnóstico 

clínico e laboratorial. As condições de trabalho foram mantidas para que tivéssemos 

uma boa performance das reações. A extração de DNA das amostras clínicas foram 

feitas rapidamente dentro de 48 horas após a coleta para prevenir a inibição da Taq-

polimerase 82, 128, 129. Considerando a variação da concentração de DNA do parasita, 

todas as amostras utilizadas neste estudo foram quantificadas após a extração (uma vez 

que concentrações de acima de 100ng/μL poderiam inibir a reação). Foram verificadas 

também os inibidores de DNA amplificando um gene humano. Este controle de 

qualidade impediu a presença de resultados negativos pela baixa qualidade do DNA 

130. Assim, utilizando-se os conjuntos de iniciadores moleculares 18S e β-globulina 

verificou-se a boa qualidade das amostras de DNA armazenadas a -20 ° C por período 

de até 9 anos e re-analisadas retrospectivamente. Além disso, todos os resultados 
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discordantes entre os três iniciadores foram repetidos (em triplicata) pelo menos duas 

vezes. 

As amostras de DNA dos 122 pacientes negativos para toxoplasmose na qPCR 

tiveram resultados negativos no ELISA (IgG), cPCR e no diagnóstico clínico. Somente 

uma amostra apresentou resultado positivo no REP-529. Assim, ambos iniciadores 

moleculares apresentaram especificidades elevadas (99,2% e 100% respectivamente).  

Das 393 amostras clínicas com ELISA positivo (IgG), 146 tiveram cPCR 

positivo e estes pacientes desenvolveram infecção sintomática. Considerando, 

também, os resultados de cPCR e o diagnóstico clínico, as sensibilidades de REP-529 

e B1 foram de 95,9% e 83,6%, respectivamente. Os resultados em médias de CT para 

REP-529 e B1 foram 31,71 ± 0,36 e 32,12 ± 0,38, respectivamente. Embora as 

amostras de DNA armazenadas até 9 anos tenham sido verificadas usando dois genes 

humanos (β-globulina e 18S); 6 (2,8%) amostras foram falsas negativas determinadas 

por REP-529 e 24 (16,4%) por B1 na primeira parte do estudo (retrospectiva). Apesar 

disso, estes resultados confirmam que o REP-529 foi consideravelmente melhor do 

que B1 na detecção do DNA de T. gondii. Esses dados também foram confirmados em 

outros estudos. Edvinsson et al.105 investigando a sensibilidade dos iniciadores 

moleculares REP-529 e B1 em amostras biológicas com baixa carga parasitária, 

mostraram que o REP-529 apresentou maior sensibilidade e precisão diagnóstica.  

Belaz et al.120 também realizaram um estudo retrospectivo de 10 anos comparando o 

desempenho dos iniciadores REP-529 e B1 no diagnóstico de rotina, os resultados 

também demonstraram a maior sensibilidade do REP-529 comparado ao B1120, 104, 105.  

Quando apenas o qPCR para ambos os iniciadores moleculares foram testados 

no diagnóstico de rotina, as reações também foram feitas com o DNA extraído 

recentemente (em um intervalo até 48 horas após a coleta). A comparação dos 

desempenhos REP-529 e B1 também foi analisada prospectivamente em 292 amostras 

clínicas coletadas em 2016 (Tabela 4). Assim, um total de 807 amostras de DNA foram 

analisadas retrospectivamente e prospectivamente. A partir deles, 217 (26,9%) 

apresentaram resultados de PCR positivos, pelo menos um iniciador e diagnóstico 

clínico confirmado como toxoplasmose sintomática. O DNA de T. gondii foi 

amplificado por REP-529 em 211 amostras clínicas (97,23%), enquanto o B1 

amplificou apenas 78,80% deles. Os resultados positivos determinados pelo REP-529 
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em 18 amostras de cérebro da AU também foram confirmados pela visualização do 

parasita por imunohistoquímica em tecidos cerebrais. No entanto, 5 deles tiveram 

resultados negativos quando o B1 foi utilizado. Embora essas análises tenham sido 

realizadas em amostras clínicas brasileiras, elas confirmam achados de outros estudos 

realizados em amostras clínicas europeias com o objetivo de comparar as 

sensibilidades de ambas as regiões do DNA, o que mostrou que a região 529 era mais 

sensível do que a do gene B1, sendo provável que os resultados negativos utilizando o 

B1 podem sugerir baixa carga parasitária no material analisado 97, 105, 120, 132. 

O índice de concordância entre três iniciadores moleculares (B22-B23/REP-

529/B1) variou de 83,56% a 95,89%. Embora os genes B22-B23 e REP-529 ampliem 

diferentes regiões genéticas de T. gondii, ambos tiveram quase o mesmo poder na 

detecção de T. gondii. Por outro lado, os índices de concordância entre B1 e REP-529 

ou B22-B23 foram 83,87 e 83,56, respectivamente. A combinação de B1 não 

aumentou a sensibilidade da PCR, uma vez que nenhuma amostra apresentou resultado 

positivo no B1 e negativo em REP-529. Apesar de B1 e B22-B23 amplificar a mesma 

região do gene B1 (Figura 6), eles apresentaram diferentes sensibilidades. Embora a 

genotipagem de T. gondii não tenha sido determinada nos 217 pacientes com PCR 

positiva, provavelmente, diferentes genótipos brasileiros podem estar circulando entre 

esses pacientes, como já demonstrado por outros 133, 134. Uma pequena confirmação 

desses dados foi verificada pela genotipagem de 15 das 18 amostras de cérebro de AU 

analisadas nesse estudo. Entre eles, seis genótipos foram determinados em nosso 

estudo anterior 118.  

Os dados de sequenciamento do REP-529 mostram uma sequência de 

nucleotídeos altamente conservada entre várias cepas e isolados de T. gondii e, 

igualmente importante para a detecção por base de sonda de hibridação de amplicões, 

entre diferentes cópias intragenômicas deste alvo específico. No estudo realizado por 

Reischl et al.135 o melhor desempenho do iniciador REP-529 comparado ao B1, deve-

se as cópias intragênicas individuais do alvo REP-529 que são conservadas no nível 

de sequência, esse alto número de cópias de conjunto de iniciadores leva a um nível 

máximo de sensibilidade analítica na prática rotineira. O baixo desempenho do 

conjunto de iniciadores B1 provavelmente se deve a baixa carga parasitária presente 

na amostra, lembrando que o B1 se repete 35 vezes no genoma do parasita 
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Esse foi um grande estudo que envolveu 807 amostras de pacientes com 

suspeita clínica de toxoplasmose, vinda de vários laboratórios do estado de São Paulo.  

A perspectiva desse estudo foi de melhorar desempenho e a precisão diagnóstica para 

toxoplasmose sintomática. O rápido diagnostico melhora significativamente a taxa de 

tratamento bem-sucedido. O REP-529 pode ser uma ótima escolha de sequência para 

amostras com baixa carga parasitária. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

a) No estudo retrospectivo, as sensibilidades de REP-529 e B1 foram de 

95,9% e 83,6%, respectivamente. Um total de 6 (2,8%) amostras foram 

falso negativas determinadas por REP-529 e 24 (16,4%) por B1; 

b) A comparação dos desempenhos REP-529 e B1 foi analisada 

prospectivamente e retrospectivamente (217 amostras clínicas positivas) e 

mostrou que REP-529 foi positivo em 211 amostras clínicas (97,23%), 

enquanto o B1 amplificou apenas 78,80% deles;  

c) B1 e REP-529 apresentaram boa reprodutibilidade, uma vez os resultados 

sempre foram semelhantes nas réplicas e em diferentes reações. Em adição 

ambos iniciadores moleculares apresentaram especificidades elevadas. O 

índice de concordância dos resultados entre os B22-B23 e REP-529 foi 

satisfatório (95,89). Porém, os índices de concordância dos iniciadores 

B22-B23 e REP-529 com o B1 foram inferiores (83,56%). A combinação 

de B1 e REP-529 não aumentou a sensibilidade da PCR, uma vez que 

nenhuma amostra apresentou resultado positivo no B1 e negativo em REP-

529; 

d) Os resultados mostraram que o REP-529 é o iniciador ideal para uso na 

rotina de diagnóstico molecular da toxoplasmose sintomática.   
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ANEXO A - Aprovação no Comitê de Ética Humana CONEP-IAL/SES, número 

815489 sob título “Otimização e validação do diagnóstico molecular da 

toxoplasmose em um laboratório de Saúde Pública” 
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ANEXO B – Artigo científico: Molecular diagnosis of symptomatic toxoplasmosis: a 

9-year retrospective and prospective study in a referral laboratory in SãoPaulo, 

Brazil. 


