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RESUMO 

Rodriues JP. Testes fluorimétricos na sorologia da toxoplasmose humana: detecção 

conjunta de anticorpos IgG, IgM e IgA anti- Toxoplasma gondii para a triagem de 

gestantes (tese). São Paulo. Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2018. 
 

A toxoplasmose é uma infecção que pode causar graves lesões fetais quando adquirida 

durante a gestação. O diagnóstico é sobretudo sorológico e deve ser feito por 

acompanhamento mensal em gestantes soronegativas, que tem aumentado nos últimos 

anos. A triagem sorológica para estas gestantes demanda metodologias de alto 

desempenho e eficiência, que permitam a introdução rápida do tratamento evitando a 

doença.  Para este fim, desenvolvemos um ensaio sorológico fluorescente de fase 

sólida para a detecção conjunta de IgG, IgM e IgA contra Toxoplasma gondii (FISAt). 

Nosso grupo tem desenvolvido novos testes fluorimétricos de fase sólida com 

conjugados fluorescentes refinados sensíveis e específicos com possibilidade de 

detecções simultâneas numa mesma reação. Para a construção do FISAt, foram 

selecionados e produzidos conjugados marcados com fluorocromos de emissão não 

interferente, com alta eficiência e similares à reatividade de conjugados comerciais 

enzimáticos. Esta seleção de conjugados fluorescentes detectados com filtros de 

excitação e emissão adequados permitiram um aumento da intensidade do sinal de 

fluorescência e maior discriminação entre soros positivos e negativos. A reação foi 

realizada com extrato total de T. gondii adsorvido em fase sólida e para o controle 

positivo das reações, utilizamos a adsorção de classes de imunoglobulinas purificadas, 

evitando o uso de raros soros positivos controles. A validação do FISAt foi feita com 

500 amostras de soro em sua maioria gestantes do HCFMUSP previamente analisadas 

por ensaios comerciais realizados em outro laboratório (Elecsys Toxo IgG/IgM, e 

IFAT IgM) ou ELISA IgG/IgM/IgA. Comparado com o Elecsys Toxo IgG/IgM, o 

FISAt IgG mostrou boa concordância (Kappa=0.77), com sensibilidade de 76.2% e 

especificidade de 96.8%, enquanto que o FISAt IgM mostrou boa concordância 

(Kappa=0.63), menor sensibilidade de 62.1% e especificidade de 97.6%. O FISAt foi 

mais concordante com o ELISA tanto na detecção de IgG, quanto de IgM anti-T. gondii 

(Kappa>70%), com maior sensibilidade de 82% e similar especificidade. E o FISAt 

IgA obteve excelente concordância com o ELISA (Kappa=0.77), com sensibilidade de 

92.0% e especificidade de 98.3%. Em comparação com o método confirmatório IFAT 

IgM, o FISAt IgM mostrou sensibilidade de 100% e especificidade de 94.6%. Das 420 

gestantes, 0.7% obtiveram resultado de baixa avidez de anticorpos IgG anti-T. gondii 

e foram identificadas na triagem como IgG, IgM e/ou IgA positivas em todos os testes 

avaliados, mostrando a eficiência discriminante do FISAt. O FISAt mostrou excelente 

reprodutibilidade (r2>0.82) e alto rendimento na triagem de grande número de 

amostras. Este novo teste múltiplo rápido e de detecção quantitativa pode ser usado 

em sistemas robóticos e tem uma aplicabilidade essencial para a triagem e tratamento 

de gestantes em risco de toxoplasmose congênita, ou para outras abordagens 

diagnosticas de alto volume de amostras.  

 

 

Descritores: Toxoplasma gondii. Testes sorológicos. Imunoensaio. Fluorometria. 

Corantes fluorescentes. Testes sorológicos. Gestantes. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Rodriues JP. Fluorimetric tests in human toxoplasmosis: simultaneous detection of 

IgG, IgM and IgA antibodies to Toxoplasma gondii for pregnant women screening 

(tese). São Paulo. Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São 

Paulo, 2018. 

 

Toxoplasmosis is an infection that can cause serious fetal damage when obtained 

during pregnancy. The diagnosis is mainly serological and should be done monthly 

monitoring seronegative pregnant women, which has increased in recent years. The 

serological screening for these pregnant women demands high performance and 

efficiency methodologies which allow the rapid introduction of the treatment avoiding 

the disease manifestation. With this in mind, our goal was to develop a solid phase 

fluorescent serological assay for IgG, IgM and IgA detection against Toxoplasma 

gondii (FISAt). Our group has been develop new solid phase fluorimetric assays with 

sensitive and specific refined fluorescent conjugates with the possibility of 

simultaneous detection in the same reaction. For the construction of the FISAt, 

conjugates labeled with non-interfering emission fluorochromes were designed and 

produced with high efficiency and similar reactivity of enzymatic commercial 

conjugates. This design of conjugates with suitable filters generated an increase in  

fluorescence intensity with a higher signal between positives and negatives sera. The 

reaction was made with total extract of T. gondii adsorbed solid phase. Also, for the 

positive control of the reactions, we have used the adsorption of purified classes of 

immunoglobulins, avoiding the use of rare positive control sera. FISAt validation was 

performed with 500 serum samples, mostly from HCFMUSP pregnant women 

previously analyzed by commercial tests (Elecsys Toxo IgG/IgM, and IFAT IgM) or 

ELISA IgG/IgM/IgA. In comparation to Elecsys Toxo IgG/IgM, FISAt IgG has shown 

excellent agreement (Kappa=0.77), with a sensitivity of 76.2% and specificity of 

96.8%, whereas IgM FISAt has shown a good agreement (Kappa=0.63), with a lower 

sensitivity (62.1%) and similar specificity (97.6%). FISAt was more consistent with 

ELISA in both anti-T. gondii IgG and IgM detection (Kappa> 70%), with greater 

sensitivity  (82%) and similar specificity. FISAt IgA obtained excellent agreement 

with the ELISA (Kappa = 0.77), showing 92.0% of sensitivity and 98.3% of 

specificity. In comparison with the IFAT IgM confirmatory method, FISAt IgM 

showed excellent sensitivity of 100% and specificity of 94.6%. Amongst 420 pregnant 

women, 0.7% had a low avidity anti-T. gondii IgG antibody result and were identified 

in the screening as IgG, IgM and/or IgA positive in all the evaluated tests, showing the 

discriminant efficiency of the FISAt. FISAt showed excellent reproducibility (r2>0.82) 

and a great income for high throughput screening. This new rapid and quantitative 

multiple detection assay can be used in robotic systems and has an essential 

applicability for screening and treatment of pregnant women at congenital 

toxoplasmosis risk, as well as for others diagnostic approaches of high volume 

samples. 

 

Descriptors: Toxoplasma gondii. Sorologic tests. Imunoassay. Fluorometry. 

Fluorescent dyes. Serological tests. Pregnant women. 
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anti-IgA humano AF488 (2) e anti-IgA humano AF488, anti-IgG 

humano AF 350 e anti-IgM humano AF647 (3) cada adição 

seguida de incubação e lavagem; e única etapa de incubação dos 

conjugados (4). 3 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas 

(Soros IgG+ IgM+ IgA+); 3 amostras de soro IgG e IgM 

positivas e IgA negativas (Soros IgG+ IgM+ IgA-); 3 amostras 

de soro IgG positivas e IgM e IgA negativas (Soros IgG+ IgM- 

IgA-); 3 amostras de soro IgG, IgM e IgA negativas: a faixa 

sombreada é a média desses soros negativos em todas as 

incubações para cada conjugado ⃰ p<0.05...................................... 
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Gráfico 10 Reatividade de amostras de soro na detecção de IgG, IgM e IgA 

anti-T. gondii pelos conjugados: anti-IgG humano AF350 

(quadrado), anti-IgM humano A647 (círculo) e anti-IgA humano 

AF488 (losango). FISA isolado (símbolo fechado); FISA triplex 

(símbolo aberto). 3 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas 

(Soros IgG+ IgM+ IgA+); 7 amostras de soro IgG e IgM 

positivas e IgA negativas (Soros IgG+ IgM+ IgA-); 5 amostras 

de soro IgG positivas e IgM e IgA negativas (Soros IgG+ IgM- 

IgA-); 5 amostras de soro IgG, IgM e IgA negativas (Soros IgG- 

IgM- IgA-). As interrupções nos eixos separam os soros 

positivos dos negativos para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii. 
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Gráfico 11 Interferência da leitura de cada amostra de soro no FISA isolado 

(Isolado) e no FISA triplex (Triplex) para detecção de anticorpos 

IgG (A), IgM (B) e IgA (C) anti-T. gondii. As interrupções nos 

eixos separam os soros positivos dos soros negativos para cada 

anticorpo específico ..................................................................... 
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Gráfico 12 FISAt com 1 µg/mL de antígeno. Reatividade das amostras de 

soro positivas e negativas com o conjugado anti-IgG humano 

(A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras de 

soro IgG positivas e 3 amostras IgG negativas, 6 amostras de 

 

 

 

 



 

 

 

 

soro IgM positivas e 6 amostras IgM negativas e 3 amostras de 

soro IgA positivas e 9 amostras IgA negativas todas as amostras 

diluídas nas concentrações de 1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 

1:200 (pos 1:200; neg 1:200) ........................................................ 

 

 

 

103 

Gráfico 13 FISAt com 2 µg/mL de antígeno. Reatividade das amostras de 

soro positivas e negativas com o conjugado anti-IgG humano 

(A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras de 

soro IgG positivas e 3 amostras IgG negativas, 6 amostras de 

soro IgM positivas e 3 amostras IgM negativas e 3 amostras de 

soro IgA positivas e 9 amostras IgA negativas, todas as amostras 

diluídas nas concentrações de 1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 

1:200 (pos 1:200; neg 1:200) e em duplicatas ............................... 
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Gráfico 14 FISAt com 3 µg/mL de antígeno. Reatividade das amostras de 

soro positivas e negativas com o conjugado anti-IgG humano 

(A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras de 

soro IgG positivas e 3 amostras IgG negativas, 6 amostras de 

soro IgM positivas e 3 amostras IgM negativas e 9 amostras de 

soro IgA positivas e 3 amostras IgA negativas, todas as amostras 

diluídas nas concentrações de 1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 

1:200 (pos 1:200; neg 1:200) e em duplicatas ............................... 
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Gráfico 15 FISAt com 1 µg/mL de antígeno. Reatividade das amostras de 

soro positivas e negativas com o conjugado anti-IgG humano 

(A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras de 

soro IgG positivas e 3 amostras IgG negativas, 6 amostras de 

soro IgM positivas e 3 amostras IgM negativas e 3 amostras de 

soro IgA positivas e 3 amostras IgA negativas, todas as amostras 

diluídas nas concentrações de 1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 

1:200 (pos 1:200; neg 1:200) e em duplicatas ............................... 
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Gráfico 16 Ensaio imunofluorescente triplex com 2µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-

IgA humano (C). 9 amostras de soro IgG positivas e 3 amostras 

IgG negativas, 6 amostras de soro IgM positivas e 3 amostras 

IgM negativas e 3 amostras de soro IgA positivas e 3 amostras 

IgA negativas, todas as amostras diluídas nas concentrações de 

1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 1:200 (pos 1:200; neg 1:200) e 

em duplicatas ................................................................................ 
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Gráfico 17 Ensaio imunofluorescente triplex com 3 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-

IgA humano (C). 9 amostras de soro IgG positivas e 3 amostras 

IgG negativas, 6 amostras de soro IgM positivas e 3 amostras 

IgM negativas e 3 amostras de soro IgA positivas e 3 amostras 

IgA negativas, todas as amostras diluídas nas concentrações de 

1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 1:200 (pos 1:200; neg 1:200) e 

em duplicatas ................................................................................ 
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Gráfico 18 Discriminação entre soros positivos e negativos para anticorpos 

anti-T. gondii. Comparação entre o menor valor em unidades 

arbitrárias de fluorescência (u.a.) da reatividade de uma amostra 

de soro positiva e maior valor de fluorescência de uma amostra 

de soro negativa entre os soros controles detectados pelos 

conjugados marcados com AF350, AF488 e AF647 .................... 
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Gráfico 19 Comparação da reatividade do anti-IgM humano marcado com 

AF647 em 3 conjugações diferentes concentrações seriadas de 

imunoglobulina M humana (A). Reatividade de amostras de soro 

positivas e negativas para anticorpos IgM anti-T. gondii com 

conjugados marcados por diferentes metodologias. Soros IgM 

positivos (Conj 1 pos) e IgM negativos (Conj 1 neg) detectados 

pelo conjugado obtido da primeira metodologia descrita, baseada 

no excesso molar. Soros IgM positivos (Conj 2 pos) e IgM 

negativos (Conj 2 neg) detectados pelo conjugado obtido da 

segunda metodologia realizada, baseada na ótima proporção 

molar F/P (B) ............................................................................... 
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Gráfico 20 Detecção do fluorocromo NHS-Rodamine® pelos filtros de 

Excitação: 360nm, 595nm, 488nm e 595nm e Emissão: 430nm, 

670nm e 535nm e 670nm .............................................................. 
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Gráfico 21 Diferença da reatividade do conjugado anti-IgM humano AF647 

e do conjugado anti-IgM humano NHS-Rodamina na detecção 

de amostras positivas e negativas em duplicatas para anticorpos 

IgM anti-T. gondii no FISAt. Soros IgM positivos detectados 

pelo AF647 (AF647 pos). Soros IgM negativos detectados pelo 

AF647 (AF647 neg). Soros IgM positivos detectados pelo NHS-

Rodamina (NHS-Rod pos). Soros IgM negativos detectados pelo 

NHS-Rodamina (NHS-Rod neg) .................................................. 
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Gráfico 22 Interferência dos comprimentos de onda dos filtros testados para 

excitação do AF647 (A). Comprimento de onda do filtro de 

excitação 590nm com variação da banda passante (BW) de 20nm 

e do filtro de emissão 670nm com variação da BW de 40nm (B). 
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Gráfico 23 Detecção dos fluorocromos Alexa Fluor 488®, Alexa Fluor 350 

e Alexa Fluor 647 pelos filtros de excitação 590nm BW20nm e 

emissão 670nm (A). Fluorescência do Alexa Fluor 647® 

detectada pelo filtro de excitação 595nm BW 8nm e 590nm BW 

20nm (B) ...................................................................................... 
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Gráfico 24 Diferença da reatividade do conjugado anti-IgM humano AF647 

na detecção de amostras positivas e negativas em duplicatas para 

anticorpos IgM anti-T. gondii no FISA triplex. Soros IgM 

positivos detectados pelo filtro de excitação padronizar 595nm 

BW8nm (Ex 595.8 pos). Soros IgM negativos detectados pelo 

filtro de Excitação 595nm BW 8nm (Ex 595.8 neg). Soros IgM 

positivos detectados pelo filtro de Excitação 590nm BW 20nm 

(Ex 590.20 pos). Soros IgM negativos detectados pelo filtro de 

Excitação 590nm BW 20nm (Ex 590 neg) .................................... 
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Gráfico 25 Interferência dos filtros de excitação para o fluorocromo AF568 

no filtro de emissão (A). Comprimento de onda dos filtros de 

excitação 535nm com variação da banda passante (BW) de 25nm 

e 585nm com BW de 8nm e do filtro de emissão 595nm com 

variação da BW de 35nm (B) ....................................................... 
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Gráfico 26 Intensidade de fluorescência do Alexa Fluor 568® detectada pelo 

filtro de excitação outros fluorocromos (A). Intensidade de 

fluorescência do AF568 detectada pelos filtros de excitação 

585nm BW8nm e 535nm BW25nm, ambos com emissão 595nm 

(B) ................................................................................................ 
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Gráfico 27 Diferença da reatividade do conjugado anti-IgM humano AF647 

e do conjugado anti-IgM humano AF568 na detecção de 

amostras positivas e negativas em duplicatas para anticorpos 

IgM anti-T. gondii. Soros IgM positivos detectados pelo AF647 

(AF647 pos). Soros IgM negativos detectados pelo AF647 

(AF647 neg). Soros IgM positivos detectados pelo AF568 

(AF568 pos). Soros IgM negativos detectados pelo AF568 

(AF568 neg) ................................................................................. 
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Gráfico 28 FISAt em microplacas de 384 poços com 3 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-

IgA humano (C). 8 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas 

(pos) e 8 amostras IgG, IgM e IgA negativas (neg) em duplicatas. 
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Gráfico 29 FISAt em microplacas de 384 poços com 6 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-

IgA humano (C). 8 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas 

(pos) e 8 amostras IgG, IgM e IgA negativas (neg) em duplicatas. 
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Gráfico 30 FISAt em microplacas de 384 poços com 12 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-

IgA humano (C). 8 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas 

(pos) e 8 amostras IgG, IgM e IgA negativas (neg) em duplicatas. 
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Gráfico 31 FISAt em microplacas de 96 poços com 10 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-

IgA humano (C). 8 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas 

(pos) e 8 amostras IgG, IgM e IgA negativas (neg) em duplicatas. 
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Gráfico 32 Comparação dos Lotes de conjugados produzidos (LOTE 1 e 2) 

a partir da análise da reatividade de amostras de soro positivas e 

negativas e regressão linear para anticorpos IgG (A e D), IgM (B 

e E) e IgA (C e F) anti-T. gondii ................................................... 
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Gráfico 33 Reatividade em unidades arbitrarias de fluorescência de 

imunoglobulinas IgG, IgM e IgA pelos conjugados anti-IgG 

humano AF350 (A), anti-IgM humano AF647 (B) e anti-IgA 

humano AF488 (C) logo após marcação (Ensaio 1) e após 18 

meses da marcação dos anticorpos secundários (Ensaio 2) ........... 
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Gráfico 34  Reatividade em unidades arbitrarias de fluorescência de 

amostras positivas e negativas pelos conjugados anti-IgG 

humano AF350 (A), anti-IgM humano AF647 (B) e anti-IgA 

humano AF488 (C). Amostras positivas (IgG pos, IgM pos e IgA 

pos) e negativas (IgG neg, IgM neg e IgA neg) detectadas pelos 

conjugados fluorescentes logo após marcação e purificação dos 

fluorocromos e amostras positivas (IgGap pos IgMap pos e 

IgAap pos) e negativas (IgGap neg, IgMap neg e IgAap neg) 

detectadas pelos conjugados fluorescentes após 1 ano de 

marcação dos fluorocromos .......................................................... 
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Gráfico 35 Reatividade em unidades arbitrarias de fluorescência de 

imunoglobulinas IgG, IgM e IgA pelos conjugados anti-IgG 

humano AF350 (A), anti-IgM humano AF647 (B) e anti-IgA 

humano AF488 (C) após reação finalizada 0h (símbolo redondo 

fechado) e com leituras após 2h (símbolo redondo aberto), 4h 

(símbolo quadrado fechado) e 24h (símbolo quadrado aberto)..... 
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Gráfico 36 Comparação entre a média das leituras da reatividade de 40 

amostras de soro avaliadas pelo FISA triplex. FISAt para 

detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii (A). FISAt para 

detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii (B) e FISAt para 

detecção de anticorpos IgA anti-T. gondii .................................... 
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Gráfico 37 Distribuição dos valores em unidades arbitrárias de fluorescência 

da reatividade de amostras positiva (símbolo fechado: IgG+, 

IgM+ e IgA+) e negativa (símbolo aberto: IgG-, IgM- e IgA-) 

para IgG, IgM e IgA anti-T. gondii para análise da repetitividade 

no FISAt. A interrupção nos eixos foi feita para melhor visualizar 

a distribuição dos valores da amostra negativa ............................ 
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Gráfico 38 Controle dos conjugados fluorescentes com diferentes 

concentrações de imunoglobulinas adsorvidas na microplaca. 

Reatividade do conjugado anti-IgG AF350 humano à IgG 

adsorvida (A). Reatividade do conjugado anti-IgM humano à 

IgM AF647 adsorvida nas microplacas (B). Reatividade do 

conjugado anti-IgA humano AF488 à IgA adsorvida nas 

microplacas (C) ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

137 

Gráfico 39 Perfil de exatidão de controles positivos (A) e negativos (B) a 

partir da relação entre o valor em unidades arbitrárias de 

fluorescência da reatividade do conjugado anti-IgG humano 

AF350 pelo valor do controle de cada placa de imunoensaio 

(UFA/CO) em 15 ensaios diferentes durante 15 dias .................... 
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Gráfico 40 Perfil de exatidão dos controles positivos (A) e negativos (B) a 

partir da relação entre o valor de unidades arbitrárias de 

fluorescência da reatividade do conjugado anti-IgM humano 

AF647 pelo valor do controle de cada placa de imunoensaio 

(UFA/CO) em 15 ensaios diferentes durante 15 dias .................... 
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Gráfico 41 Perfil de exatidão dos controles positivos (A) e negativos (B) a 

partir da relação entre o valor de unidades arbitrárias de 

fluorescência da reatividade do conjugado anti-IgA humano 

 

 

 



 

 

 

 

AF488 pelo valor do controle de cada placa de imunoensaio 

(UFA/CO) em 15 ensaios diferentes durante 15 dias .................... 
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Gráfico 42 Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt 

e pelos métodos Elecsys Toxo para detecção de IgG (A), e 

análise pela curva ROC para discriminação de anticorpos IgG 

anti-T. gondii no FISAt (B).  A interrupção nos eixos indica o 

cut-off dos ensaios ........................................................................ 
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Gráfico 43 Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt 

e pelos métodos Elecsys Toxo para detecção de IgM (A), e 

análise pela curva ROC para discriminação de anticorpos IgM 

anti-T. gondii no FISAt (B).  A interrupção nos eixos indica o 

cut-off dos ensaios ........................................................................ 
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Gráfico 44 Discriminação das amostras IgM anti-T. gondii a partir da 

comparação do método confirmatório IFAT IgM pela análise da 

curva ROC .................................................................................... 
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Gráfico 45 Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt 

e pelo método de ELISA para detecção de anticorpos IgG anti-

T. gondii.  A interrupção nos eixos indica o cut-off de cada ensaio 

(A). Análise pela curva ROC para discriminação de anticorpos 

IgG anti-T. gondii no FISAt (B) .................................................... 
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Gráfico 46 Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt 

e pelo método de ELISA para detecção de anticorpos IgM anti-

T. gondii.  A interrupção nos eixos indica o cut-off de cada ensaio 

(A). Análise pela curva ROC para discriminação de anticorpos 

IgM anti-T. gondii no FISAt (B) .................................................. 
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Gráfico 47 Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt 

e pelos métodos Elecsys Toxo para detecção de IgA (A), e 

análise pela curva ROC para discriminação de anticorpos IgA 

anti-T. gondii no FISAt (B).  A interrupção nos eixos indica o 

cut-off dos ensaios ........................................................................ 
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Gráfico 48 Amostras de soro positivas para IgG e IgM anti-T. gondii 

avaliadas pelo Elecsys Toxo, ELISA e FISAt entre 2013-2016, 

de acordo com a faixa etária dos participantes ............................. 
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Gráfico 49 Reatividade quantitativa dos imunoensaios Elecsys Toxo 

(símbolo fechado), FISAt (símbolo aberto) e ELISA (símbolo 

semi-aberto) para detecção de anticorpos IgG (A), IgM (B) e IgA 

(C) anti-T. gondii em 80 amostras de soro de participantes do 

HCFMUSP e para detecção de IgG (D), IgM (E) e IgA (F) em 

420 amostras de gestantes.  As interrupções nos eixos indicam o 

cut-off dos ensaios ........................................................................ 
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Gráfico 50 Avidez de anticorpos IgG, IgM e IgA das amostras que foram 

positivas na detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii pelo 

método comercial Elecsys Toxo e/ou pelo ELISA e/ou pelo 

FISAt ............................................................................................ 
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Gráfico 51 Índices de reatividade (IR) e unidades internacionais (UI/mL) em 

média de IgG (A), IgM (B) e IgA (C) anti-T. gondii pelo FISAt, 

ELISA e Elecsys Toxo de amostras com perfil de avidez de 

 

 

 



 

 

 

 

anticorpos IgG anti- T. gondii baixo (<30%) e inconclusivo 

(30%<50% em preto) ou alto (>50% em cinza). ***p<0.001 e 

**p<0.01 ...................................................................................... 
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Gráfico 52 Índice de reatividade (IR) em média de IgA anti-T. gondii pelo 

ELISA e FISAt de amostras com perfil de avidez de ancorpos 

IgA anti-T. gondii <50% (cinza) e >50% (sem cor).  *p<0.05 ..... 
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LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

ABS U+ Absorbância com ureia  

 

ABS U- Absorbância sem ureia  

 

AF Alexa Fluor® 

 

AgTg Antígeno de Toxoplasma gondii 

 

AMA Apical Membrane Antigen (Antígeno de membrana apical)  

 

APC Allophycocyanin (Aloficocianina) 

 

APC Antigen Presenting Cells (Células apresentadoras de antígeno)  

 

Células NK Células natural killer 

 

BSA Bovine Serum Albumin (Albumina Bovina Sérica) 

 

BW Bandwidth (Banda passante)  

 

CAPPesq Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

 

CBA Cytometric Bead Array (Citometria com micropartículas em 

arranjo líquido) 

 

CEP-IMT Comissão de Pesquisa e Ética do Instituto de Medicina Tropical 

de São Paulo 

 

CF Fator de correlação 

 

CIA Chemiluminescence Immunoassay (Imunonsaio 

quimioluminescente)  

 

CMIA Chemilumnescence Microparticle Immunoassay (Imunonsaio 

quimioluminescente em micropartículas)  

 

COBEA Colégio Brasileiro de Experimentação animal 

 

CO2 Gás carbônico 

 

CV Coeficiente de Variação 

 

Cy 

 

Cyanine (Cianina) 

 



 

 

 

 

Cut off Ponto de corte ou limiar de positividade do ensaio 

 

DLC Divisão de Laboratório Central 

 

DNA Deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucleioco) 

 

DMF N,N-dimetilformamide (dimetilformamida) 

 

DOL Degree Of Labeling (Grau de marcação)  

 

ECLIA Electrochemiluminescence Immunoassay (Imunonsaio 

eletroquimioluminescente) 

 

ELFA Enzyme-Linked Fluorescent Assay (Ensaio fluorescente por 

ligação enzimática) 

 

ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (Ensaio de 

imunoabsorção por ligação enzimática  

 

Sp Especificidade 

 

Em Emissão 

 

Ex 

 

FISA 

 

Excitação 

 

Fluorescent Immunosorbent Solid-phase Assay (Ensaio 

fluorescente de fase sólida) 

 

FITC Fluorescein Isothiocyanate (Isotiocianato de fluoresceína) 

 

F/P Taxa média molar da quantidade de fluorocromo por molécula 

de proteína (Fluorescein/Protein) 

 

GRA Dense Granule Antigen (Antígeno do Grânulo Denso do 

Toxplasma gondii) 

 

H Hidrogênio 

 

HCFMUSP Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo 

 

HCL Ácido clorídrico 

 

HIV Human Immunodeficiency Virus (Vírus da imunodeficiência 

humana) 

 

IA Índice de Avidez 

 



 

 

 

 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

IC Intervalo de confiança 

IR Índice de reatividade 

 

IFAT  Indirect Fluorescent Antibody Test (Teste de 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1 Toxoplasmose e Toxoplasma gondii  

 

A toxoplasmose é uma doença amplamente disseminada não apenas em 

humanos, como também nas demais espécies de animais homeotermos1. Estudos 

relatam que mais de um terço da população humana mundial tenha sido exposta ao T. 

gondii em algum estágio da vida2. O agente etiológico da toxoplasmose é o 

Toxoplasma gondii, parasita intracelular obrigatório, descrito pela primeira vez em 

1908 por Nicolle e Manceaux3 na Tunísia, em células do baço e do fígado de um 

roedor, o Ctenodactylus gundi e por Splendore4 no Brasil, em isolados de coelhos. 

O T. gondii pertence ao filo Apicomplexa representado por inúmeros 

protozoários patogênicos de relevância médica e veterinária, que apresentam como 

característica uma estrutura denominada complexo apical, importante para os 

mecanismos de adesão e invasão do parasita na célula hospedeira5. Além de 

apresentarem diversas estruturas comuns às demais células animais, como 

mitocôndria, retículo endoplasmático e complexo de golgi, esses parasitas também 

apresentam estruturas características do filo, como anéis polares e conóide, que são 

elementos do citoesqueleto, e organelas secretórias especializadas: os micronemas, 

róptrias e grânulos densos6.  

Os micronemas secretam proteínas (MICs) envolvidas no processo de 

reconhecimento e adesão inicial do T. gondii, como o antígeno de membrana apical 1 

(AMA1), uma proteína transmebrana secretada dos micronemas na superfície do 

parasita e que participa da formação da junção móvel, uma região entre as membranas 

plasmáticas do parasita e da célula hospedeira que é muito importante para a etapa 

sequinte, a invasão7.  

As róptrias são organelas que contêm dois tipos de proteínas caraterizadas a 

partir de sua localização: ROPs encontradas na porção basal e as RONs presentes no 

colo da organela e secretadas logo após as proteínas do micronema8. No processo de 

invasão, a RON2 se liga à AMA1 e a outras proteínas secretadas na porção basal das 

róptrias e é por meio dessas ligações que se forma uma âncora pela qual o parasita 
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exerce força durante a internalização7. Após a invasão, ocorre a formação do vacúolo 

parasitóforo que evita a fusão com os elementos das vias endocíticas e exocíticas da 

célula hospedeira9.  

As proteínas dos grânulos densos (GRAs) são secretadas após o término do 

processo de entrada do parasita durante a fase intracelular de seu ciclo de vida e são 

encontradas na membrana do vacúolo parasitóforo e na rede intravacuolar onde 

desempenham um papel fundamental na replicação e patogênese do T. gondii10.  

Todas essas proteínas secretadas no processo de invasão e após invasão e  as 

proteínas de superfície do parasita, como a SAG1, são muito importantes por serem 

antigênicas e imunogênicas e têm sido amplamente utilizadas em testes sorológicos 

para detecção de anticorpos anti-T. gondii e na produção de vacinas11,12.  

 

.  

 

1.1.1 Ciclo de vida do T. gondii 

 

O ciclo de vida do T. gondii é complexo e heteroxênico, com fases 

proliferativas e latentes, caracterizado por uma fase assexuada ou extra intestinal e 

uma fase sexuada ou enteroepitelial (Figura 1). A fase assexuada ocorre nos 

hospedeiros intermediários que são os mamíferos, incluindo o homem, ou as aves, e a 

fase sexuada ocorre nos felídeos, hospedeiros definitivos do T. gondii13.  

O parasita em sua forma de taquizoíto, penetra ativamente nas células 

nucleadas do hospedeiro intermediário, forma um vacúolo parasitóforo e se multiplica 

exponencialmente por endodiogenia até romperem essas células e serem liberados na 

corrente sanguínea, caracterizando a fase aguda da doença14.  

Após invadir as células, os taquizoítos desenvolvem uma cápsula cística com 

dupla membrana elástica resistente contendo quitina e glicoproteínas na parede do 

vacúolo parasitóforo, e se diferenciam em uma forma com metabolismo mais lento, os 

bradizoítos que, pela constante resposta imunológica, permanecem no interior do cisto 

sem ocasionar sintomatologia no hospedeiro15. Essa imunidade impede a progressão 

da infecção e o desenvolvimento de novas lesões, porém não erradica os cistos já 

existentes encontrados em vários tecidos, como o tecido muscular e nervoso16. 
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Indivíduos com HIV ou transplantados que apresentam comprometimento do sistema 

imunológico podem sofrer uma reativação da infecção pelo T. gondii, resultando no 

rompimento dos cistos e liberação dos bradizoítos, que se diferenciam novamente em 

taquizoítos podendo causar uma infecção local ou disseminada17.  

 

 

 

 

Figura 1 -   Ciclo de vida do T. gondii no hospedeiro definitivo e intermediário18.  

 

 

Na fase sexuada, os taquizoítos se diferenciam em gametócitos masculinos e 

femininos no interior dos enterócitos, onde ocorre a fecundação e formação do 

zigoto13. Este evoluirá dentro do epitélio intestinal formando uma parede externa dupla 

resistente às condições adversas do meio ambiente, o oocisto, que será liberado ainda 

imaturo até o meio externo junto com as fezes dos felídeos. Após cinco dias em contato 

com o solo e o oxigênio do ambiente e em condições ótimas de temperatura e umidade, 

ocorrerá a esporulação dos oocistos contendo dois esporocistos elipsoidais com quatro 

esporozoítos cada, os quais se tornam infectantes aos seus hospedeiros 
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intermediários19. Após ingestão dos oocistos pelos hospedeiros definitivos, os 

bradizoítos ou os esporozoítos liberados da digestão do cisto ou do oocisto 

respectivamente, e após a diferenciação de sua forma em taquizoítos, podem iniciar 

outra fase assexuada de multiplicação nas células epiteliais do intestino delgado dos 

felídeos, assegurando a difusão e manutenção da parasitose nesses hospedeiros14.  

 

 

1.1.2 Transmissão e prevalência da toxoplasmose 

 

A transmissão da toxoplasmose pode ocorrer  por meio do consumo de carnes 

cruas ou malcozidas contendo cistos teciduais do parasita, pela ingestão de vegetais 

frescos, animais filtradores como mariscos crus e água contendo oocistos esporulados, 

pelo contato direto com as fezes de felídeos jovens infectados, pela transmissão 

vertical de taquizoítos para o feto, via placenta; e menos comum: por meio de 

transplante de órgãos contendo cistos teciduais, injeção acidental em laboratório e 

ainda pelo consumo de leite não pasteurizado com taquizoítos 14 (Figura 2).  

Uma das principais formas de transmissão da toxoplasmose é pela ingestão de 

oocistos esporulados do T. gondii. A água contaminada é uma importante rota de 

transmissão e é a causa de grandes surtos de toxoplasmose pelo mundo20. Um dos 

primeiros surtos relatados pela transmissão de oocistos na água ocorreu em Victoria, 

no Canadá, devido à uma contaminação do abastecimento de água da cidade pelas 

fezes do gato doméstico e do puma, encontrados na região da bacia hidrográfica do 

município21. No Brasil, estudos relatam algumas variáveis correlacionadas à alta 

soroprevalência da toxoplasmose, como o consumo de água não filtrada, em Campos 

dos Goytacases-RJ22, e com o consumo de sorvete caseiro, em Cascavel-CE23. Além 

disso, a irrigação agrícola de vegetais crus, frutas e hortaliças com água contaminada 

com oocistos pode ser uma fonte potencial de disseminação do T. gondii24,25.  
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Figura 2 -   Transmissão do T. gondii nos hospedeiros definitivos e intermediários26. 

 

 

O consumo de cistos teciduais do T. gondii em carnes cruas ou malcozidas é 

considerado a maior rota de transmissão da toxoplasmose em humanos. Nos EUA, 

grande parte da infecção pelo T. gondii nos seres humanos foi relacionada ao consumo 

de carne e mariscos crus27. Assim como na França, que atribuiu as altas prevalências 

ao hábito de ingerir carnes cruas ou pouco cozidas. Porém, nos últimos anos, observou-

se um declínio da prevalência de toxoplasmose em muitos países desenvolvidos, 

devido ao uso de sistemas modernos para o  manejo de criação de animais de produção, 

o que diminuiu o número de cistos do parasita na carne,  e consequentemente reduziu 

a disseminação pelo T. gondii por esta via2. Apesar dessa diminuição, ainda há 

trabalhos que mostram associação de altas soroprevalências com a ingestão de cistos 

teciduais de T. gondii, como um estudo recente que avaliou fatores de risco para 

toxoplasmose em residentes da região central da Carolina do Norte e que encontrou 
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correlação significativa entre altas soroprevalências e o consumo de carne de porco 

malcozida28, e um estudo em gestantes no nordeste da China, que também relatou uma 

soropositividade para T. gondii significantemente maior em quem consumia 

regularmente carne malpassada29.  

Muitos fatores podem afetar a soroprevalência em humanos, e os mais comuns 

são os fatores antropogênicos, como hábitos alimentares e culturais, condições 

socioeconômicas, qualidade da água e cobertura sanitária. Além disso, fatores 

climáticos afetam a sobrevivência de oocistos no ambiente e, portanto, altas 

prevalências são classicamente observadas em países tropicais com clima úmido e 

quente e, inversamente, menores prevalências são encontradas em países áridos ou 

regiões mais frias30.  A faixa etária também pode influenciar na soropositividade pelo 

T. gondii, que aumenta com o decorrer da idade, devido ao aumento da exposição aos 

fatores de risco da infecção ao longo da vida.  Devido a esses fatores, a prevalência da 

toxoplasmose humana pode variar de 10% a 80% ao redor do mundo31.  

No Brasil, a soroprevalência da toxoplasmose pode chegar a 95% em 

populações indígenas da região Amazônica32. Um estudo recente no Rio Grande do 

Sul relatou 53.2% de prevalência em moradores que tem como hábito o consumo de 

comer carne mal-passada33. E ainda no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em Abril 

de 2018 foi notificado um surto de toxoplasmose com mais de 700 casos até o 

momento ainda sob investigação34. Apesar de  índices maiores que 50% ainda serem 

relatados nos últimos anos, e de alguns surtos notificados, em geral, a infecção pelo T. 

gondii tem acometido um número menor de indivíduos, como mostra vários estudos 

atuais, sobretudo em jovens, em que a prevalência foi relatada em torno de 20%35,36. 

A queda da soroprevalência do T. gondii tem sido observada em várias regiões do 

Brasil e também ao redor do mundo. Um exemplo bem evidente dessa redução foi 

observado em um estudo na França, em que a prevalência da toxoplasmose em 

gestantes foi de 80%  na década de 60, cerca de 66% nos anos 80, 54% na década de 

90 e que caiu para 44% em 2003, fenômeno que tem sido observado em várias regiões 

da Europa37. Outro exemplo foi na Holanda, em que a soroprevalência em mulheres 

jovens era de 35% na década de 90 e diminuiu para 18% entre os anos de 2006 e 

200738. Muitos autores atribuem essa queda ao fato de melhorias nas condições de 

higienização dos alimentos, mudanças nos sistemas agrícolas, consumo de carne 
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congelada de maneira adequada para inviabilização dos cistos teciduais (-12ºC por 

pelo menos 3 dias), alimentação de gatos de forma mais segura com rações cozidas e 

aumento do acesso da população ao saneamento básico31.  

A diminuição da prevalência da toxoplasmose principalmente em jovens, 

aumenta o número de susceptíveis à infecção pelo T. gondii, e consequentemente 

aumenta a frequência de mulheres em idade fértil soronegativas durante a gestação e, 

com isso, essas gestantes estão em risco de adiquirir a infecção primária da 

toxoplasmose no decorrer da gravidez com possibilidade de transmissão dos 

taquizoítos via placenta, o que pode causar graves manifestações clínicas no feto. O 

maior número de gestantes suscetíveis é um sinal de alerta para introdução de medidas 

preventivas e melhorias no diagnóstico, que deve ser precoce e eficiente para o 

tratamento rápido das gestantes evitando a infecção fetal. 

 

 

1.2 Manifestações clínicas da toxoplasmose 

 

A infecção pelo T. gondii pode variar de uma infecção assintomática podendo 

manifestar-se como doença sistêmica grave, levando a óbito. Os sintomas variam de 

acordo com a condição imunológica do indivíduo e de seu quadro clínico: 

imunocompetente, imunodeprimido e toxoplasmose congênita17. 

 

 

1.2.1 Toxoplasmose em Imunocompetentes e Imunodeprimidos 

 

Em imunocompetentes, a maioria das infecções primárias por toxoplasmose 

são assintomáticas devido à efetividade do sistema imunológico, entretanto, em alguns 

casos de infecção aguda, as manifestações clínicas são semelhantes ao quadro da 

síndrome da mononucleose infecciosa, com adenopatias cervicais, acompanhadas de 

linfadenopatia febril, astenia e linfomonocitose15. Assim, a infecção pelo T. gondii 

muitas vezes não é diagnosticada e tratada por terapêutica específica. Apesar disso, 

alguns casos de infecção a partir de genótipos atípicos de T. gondii podem desenvolver 

manifestações clínicas como pneumonite, miocardite, encefalite e lesões oculares 
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graves1. Além disso, estudos relataram a possibilidade da infecção crônica causar 

diminuição no desenvolvimento psicomotor, distúrbios e efeitos comportamentais39. 

Estudos recentes demonstram a associação entre a infecção crônica pelo T. gondii e 

casos de transtorno bipolar e esquizofrenia40,41.  

Nos casos sintomáticos, cerca de 3% podem desenvolver um quadro de 

retinocoroidite42. As alterações oculares podem se apresentar com graus variáveis de 

degeneração, com lesões vasculares na coroide, microfitalmia e estrabismo43. Em 

casos raros pode ocorrer esclerite44 e papilite toxoplásmica primária, caracterizada por 

focos de inflamação na papila óptica45.  

 Em imunodeprimidos, como os infectados com o HIV, ou com neoplasias, ou 

submetidos à terapia imunossupressora e transplantados, a toxoplasmose apresenta-se 

como uma infecção oportunista e geralmente ocorre pela reativação de cistos latentes 

de T. gondii e reagudização da doença. As manifestações clínicas em transplantados 

ocorrem após os primeiros três meses do transplante e envolvem miocardite febril, 

encefalite e pneumonite46. Um estudo recente envolvendo 10 países europeus relatou 

87 casos de toxoplasmose após transplante de coração, fígado e rim47.  

Em pacientes com HIV, os sintomas mais frequentes da toxoplasmose são as 

lesões cerebrais e as lesões oculares31. Com o advento da terapia anti-retroviral houve 

uma diminuição significativa nos casos de toxoplasmose cerebral 48, mas esta é ainda 

a causa mais prevalente das doenças neurológicas associadas com a infecção pelo 

HIV49. Um estudo recente retrospectivo, relatou 65% de toxoplasmose com 

acometimento cerebral, 12% de toxoplasmose disseminada e 22% de toxoplasmose 

ocular nos participantes com HIV, já em transplantados, os índices foram bem 

menores, com 16.5% de toxoplasmose cerebral e 3% de toxoplasmose ocular, porém 

com maior número de toxoplasmose disseminada, cerca de 42% dos casos50.  

 

 

1.2.2 Toxoplasmose congênita 

 

A toxoplasmose congênita, nos casos mais graves, pode ser caracterizada pela 

tríade clássica, conhecida como Tríade de Sabin: hidrocefalia, retinocoroidite e 

calcificações cerebrais, e ainda pode ocorrer retardo mental, comprometimento 
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sensorial e até mesmo aborto51,52. Essa variação de manifestações clínicas depende da 

resposta imune do hospedeiro, da patogenicidade da cepa infectante, e do período 

gestacional em que ocorreu a infecção1. Geralmente, a toxoplasmose congênita ocorre 

devido à transmissão do T. gondii ao feto, via placenta, quando a mãe adquire a 

infecção primária durante a gestação. Em casos raros, a transmissão do parasita pode 

ocorrer em gestantes imunocompetentes que já tiveram uma infecção passada e que 

são reinfectadas com o T. gondii durante a gestação, principalmente no caso de cepas 

atípicas53. Outro caso raro de transmissão congênita ocorre a partir de uma reativação 

de infecção passada em mulheres infectadas com HIV 54,55. 

A placenta é uma barreira natural que protege o feto, onde os taquizoítos de T. 

gondii podem se multiplicar e iniciar um processo de disseminação. A barreira 

placentária é mais eficiente no início da gestação, levando à passagem de parasitas em 

menos de 10% dos casos durante o primeiro trimestre, mas se torna mais permeável 

ao longo da gestação, permitindo a transmissão do parasita em cerca de 30% dos casos 

no segundo trimestre e 60% a 70% dos casos no terceiro trimestre da gestação56. A 

gravidade da infecção fetal é inversamente correlacionada com a transmissão de 

parasitas, uma vez que os neonatos são assintomáticos em mais de 80% dos casos 

quando infectados durante o terceiro trimestre de gestação57. No entanto, quando a 

transmissão transplacentária ocorre durante o primeiro trimestre, as consequências 

para o feto são graves, muitas vezes levando ao aborto. Isso deve ao fato de que 

provavelmente no decorrer da gestação, conforme o desenvolvimento gradual da 

imunidade fetal ocorre o aumento da resistência contra a infecção58. Em casos raros, o 

parasita pode persistir na placenta e acometer o feto apenas no final da gestação, o que 

poderia explicar por que os neonatos podem não ter nenhum sinal clínico ou 

radiológico no útero e no nascimento em alguns casos31.  

No Brasil, estudos relatam uma ampla variedade de soroprevalências em 

gestantes, podendo chegar a 68% das gestantes na região nordeste do país59,60. Um 

estudo recente no Tocantins relatou uma prevalência aguda materna de 5% das 

gestantes com transmissão vertical confirmada em 28% dos casos61. Um outro estudo 

em Goiânia mostra a eficácia do tratamento da mãe com espiramicina e redução 

significativa da transmissão materno-fetal da toxoplasmose e de casos com 

manifestações clinicas neurológicas e oculares graves nos recém-nascidos62. Medidas 
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de atenção à saúde, o diagnóstico e o tratamento precoce e eficiente da toxoplasmose 

em gestantes são essenciais para identificação e prevenção da gravidade dessa infecção 

nos recém-nascidos63. 

 

 

1.3 Resposta imunológica ao T. gondii  

 

  A infecção pelo T. gondii ocorre principalmente por via oral, como descrito 

anteriormente, e é por essa via que o parasita segue o trato digestório do hospedeiro 

até a mucosa intestinal39. As células epiteliais da mucosa são um barreia física contra 

a invasão do T. gondii, e além disso, o epitélio subjacente e a lâmina própria da mucosa 

apresentam um conjunto de células, como células dendríticas, células TCD4 e TCD8 

e células B especializadas na produção de IgA secretória, imunoglobulina muito 

importante para combater a invasão e que pode estar relacionada com a proteção no 

inicio da infecção64.  

Após as invasões das células dendríticas e dos macrófagos, ocorre liberação 

local de quimiocinas pelas células infectadas, levando à atração de células da 

imunidade inata. Os neutrófilos são recrutados para os focos infectados para fagocitar 

parasitas livres e contribuem para reduzir a carga parasitária65. As células dendríticas 

e os macrófagos desempenham um papel fundamental no início da imunidade inata, 

por serem principais fonte da citocina IL-12, que estimula as células NK a produzir 

IFN-γ, um dos principais mediadores da resistência ao T. gondii e controle da 

infecção66. Além da IL-12, os macrófagos ativados produzem ROS e NO, moléculas 

exercem ação citotóxica diretamente no parasita67.  

A imunidade adaptativa estabelece uma resposta mais específica de 

reconhecimento antigênico, além de promover a seleção de linfócitos T e B que levam 

a formação de células de memória no hospedeiro após o primeiro contato com o 

agente, e caso ocorra um novo contato com o T. gondii, as células de memória serão 

ativadas induzindo uma resposta mais rápida e efetiva contra este parasita68. As células 

apresentadoras de antígeno (APCs), como os macrófagos, células dendríticas e 

linfócitos B fagocitam o parasita e apresentam antígenos via complexo MHC de classe 

II para linfócitos TCD4+ que irão ativar as células TCD8+ efetoras69. Tanto as células 
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TCD4+ e TCD8+ são essenciais na sobrevida do hospedeiro com a infecção crônica 

por T. gondii, eliminando as eventuais reativações causadas pela ruptura ocasional de 

cistos do prasita70 (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3 -    Resposta imune celular à infecção inicial por T. gondii. Resumo das 

interações celulares da resposta imune inata e adaptativa71. 

 

 

As células B ativadas produzem 5 isotipos de anticorpos específicos: IgM, IgD, 

IgG, IgA e IgE, que são capazes de lisar as formas extracelulares do parasita na 

presença do sistema complemento e de mediar a fagocitose, com ativação dos 

mecanismos celulares do hospedeiro e formação do vacúolo fagocitário com lise 

rápida do agente. A resposta imune-humoral ao T. gondii é persistente nos hospedeiros 

devido provavelmente à exposição continuada a antígenos, tanto pela eventual ruptura 

de cistos teciduais como por novas infecções, que são rapidamente controladas72.  

A resposta imunológica induzida pela invasão do T. gondii nas células 

hospedeiras é forte e duradoura, mas não é suficiente para a eliminação total do 
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parasita. As altas concentrações de IL-12 e IFN-γ produzidas pelas células da 

imunidade inata limita a multiplicação do parasita, mas também é um sinal para a 

formação de cistos teciduais, onde o parasita permanecerá latente por toda a vida do 

hospedeiro16.   

 

 

1.4 Diagnóstico  

 

1.4.1 Diagnóstico laboratorial da toxoplasmose 

 

O contexto imunológico do paciente, o estabelecimento da doença e os sinais 

clínicos são muito importantes para definir a melhor técnica de diagnóstico que deve 

ser empregada para identificação da toxoplasmose. Várias técnicas podem ser 

realizadas, seja indiretamente, detectando anticorpos de diferentes isotipos, como IgG, 

IgM ou IgA pela sorologia, ou diretamente, detectando o DNA do parasita pelas 

técnicas moleculares, ou ainda pela identificação dos próprios parasitas, como nos 

métodos parasitológicos73. A PCR e suas variações, como a Real Time PCR, é um 

método quantitativo altamente sensível e específico e tem melhorado a detecção de 

doença aguda em hospedeiros imunocomprometidos74, além de serem considerados 

nos últimos anos, métodos de referência, ou padrão-ouro, para o diagnóstico pré-natal 

da toxoplasmose congênita75. O isolamento de parasitas pode ser realizado através do 

inóculo do material suspeito em animais de laboratório ou em cultivo celular in vitro, 

e por ser altamente invasivo é menos comum em pacientes imunocompetentes, exceto 

em casos graves de toxoplasmose disseminada, em que o parasita pode ser encontrado 

no sangue ou fluidos corporais ou no caso de gestantes com suspeita de toxoplasmose 

aguda, em que o parasita pode ser isolado do liquido amniótico ou no diagnóstico pós-

natal, com o isolamento a partir da placenta76.  

O diagnóstico da infecção por toxoplasmose é geralmente baseado na 

sorologia, por ser um método sensível, específico, de fácil execução, baixo custo 

quando comparado com as técnicas moleculares e pode ser automatizado para triagem 

de um grande número de amostras77. Como a infecção é assintomática na maioria dos 

casos, o diagnóstico sorológico é muito importante em algumas situações, como na 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 43 

 

 

 

triagem de gestantes por todo o período gestacional, em pacientes com uveíte ou 

retinocoroidite sem história conhecida de infecção congênita, e em doadores de órgãos 

ou receptores de transplantes78. Além disso, em pacientes com febre ou linfadenopatia, 

o teste sorológico é uma ferramenta importante para diferenciar infecções que também 

estão associadas a linfadenopatias infecciosas como o citomegalovírus, vírus Epstein-

Barr ou infecção por HIV31. 

 

1.4.2 Cinética da resposta de anticorpos e interpretação do diagnóstico sorológico  

 

A cinética de produção dos anticorpos na toxoplasmose foi inicialmente 

descrita por Camargo e Leser, como três perfis sorológicos da toxoplasmose humana: 

o perfil I ou de infecção recente foi caracterizado pela presença de IgG e IgM, o perfil 

II ou de transição foi caracterizado por elevadas concentrações de IgG e redução 

gradativa de IgM e o perfil III, característico de infecção crônica ou latente, que estão 

presentes apenas anticorpos IgG anti-T. gondii79.  

As imunoglobulinas do tipo M e do tipo A são produzidas durante a primeira 

semana após a infecção e atingem um patamar dentro de aproximadamente um mês77. 

Anticorpos IgE também são produzidos precocemente e são detectáveis pelos métodos 

sorológicos de 2 a 3 meses após a infeção pelo T. gondii80. A concentração de 

anticorpos IgM específicos geralmente diminui de 1 a 6 meses após a infecção81. Hoje, 

a maioria das técnicas sorológicas para detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii tem 

alta sensibilidade, o que pode ser um problema. As técnicas sorológicas atuais de 

triagem podem detectar a IgM por meses ou anos após a infecção. Gras et al.82 

demostraram que a detecção de IgM utilizando o ensaio de aglutinação por 

imunoabsorção (ISAGA) persistiu em média por mais de 1 ano em uma coorte de 

gestantes, portanto, um resultado de IgM positivo não define a fase aguda da doença. 

Da mesma forma, a IgA específica pode ser detectada por até 2 anos após a infecção83. 

Estudos recentes mostraram evidências de anticorpos IgA de alta avidez em animais 

cronicamente infectados, sugerindo que esta imunoglobulina possa permanecer por um 

longo tempo em títulos detectáveis no hospedeiro84.  

A resposta imune individual do hospedeiro e as características da técnica 

utilizada afetam a cinética de detecção de IgG anti-T. gondii, cuja síntese tem início 
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de 1 a 3 semanas após o aumento inicial de IgM, atinge um patamar de 2 a 3 meses, e 

depois diminuem e persistem por toda a vida no hospedeiro em títulos residuais 

altamente variáveis77 (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4 -    Cinética de imunoglobulinas específicas IgG, IgM, IgA e IgE anti-T. 

gondii após infecção primária. Av. IgG: avidez de anticorpos IgG. 

Autoria própria, baseado em Dard et al.77. 

 

 

 

As técnicas sorológicas utilizando antígenos de membrana ou parasitas 

íntegros como o teste de imunofluorescência indireta (IFAT) ou o teste de aglutinação 

ISAGA podem detectar precocemente a resposta de anticorpos que é primariamente 

dirigida para as proteínas de superfície do parasita, técnicas que são utilizadas muitas 

vezes para confirmação de fase aguda da doença, ou em que a quantidade produzida 

de IgG é baixa e pode resultar em dados inconclusivos pelos métodos comerciais 85,86.  

 A triagem da toxoplasmose geralmente é feita utilizando-se ensaios 

automatizados de fase sólida, como o ELISA e suas variações, como os ensaios 

quimioluminescentes e eletroquimioluminescentes (CIA e ECLIA), que geralmente 

utilizam misturas de antígenos citosólicos ou metabólicos, muitas vezes antígenos 

recombinantes ou peptídeos sintéticos, e que diferem os limites de detecção de 

anticorpos anti-T. gondii entre os fabricantes, resultando em uma variabilidade de 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 45 

 

 

 

sensibilidades e especificidades entre essas técnicas (Tabela 1)85,87. Além disso, a falta 

de padronização dos kits comercializados pode dificultar a análise de seu desempenho, 

como por exemplo a padronização do cut-off, valor que separa as amostras negativas 

e positivas de testes sorológicos quantitativos88. Esta dificuldade de quantificação é 

um processo comum no diagnóstico da toxoplasmose devido a necessidade de se 

garantir qualitativamente a presença da infecção e permitir a quantificação dos 

anticorpos para a detecção de infecção aguda, que apresenta maiores títulos. Assim, 

desde o teste do corante ou Sabin Feldman, o primeiro teste sorológico desenvolvido 

para toxoplasmose, todos os ensaios apresentam limitações em sua escala usando dois 

padrões de diluição para definir a presença de infecção e se existe risco de infecção 

aguda88. 

 Muitos estudos apontam que a padronização do cut-off destas técnicas 

comerciais seria necessária e importante para o diagnóstico eficiente da toxoplasmose 

dependendo do local e população de estudo89,90. Em alguns testes, como por exemplo 

o Elecsys Toxo®, há uma variação no estabelecimento do cut-off , que em alguns países 

como na França é utilizado o valor de 30UI/mL e em muitos outros países incluindo o 

Brasil, o cut-off utilizado é de 3UI/mL90. Essa variação pode acontecer dependendo do 

objetivo do estabelecimento do cut-off, ou seja, um cut-off desenhado para maior 

sensibilidade pode ser vantajoso por não correr o risco do teste não identificar uma 

amostra positiva, mas certamente dará maior número de resultados falso-positivos, o 

que no caso da triagem de gestantes, implica em tratamento e estresse desnecessários91. 

Leslé et al.90 relataram o caso do teste automatizado Platelia Toxo® IgG que teria sua 

sensibilidade aumentada para detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii alterando seus 

valores de cut-off após análise com amostras coletadas no acompanhamento de 

soroconversão de IgG em gestantes. Os ensaios sorológicos devem considerar o 

equilíbrio entre sensibilidade e especificidade ao estabelecer o cut-off dentro de uma 

determinada população, principalmente em relação aos objetivos de seu uso92.  

 Assim, devido às diferenças no critério de interpretação do cut-off e no 

desempenho para a detecção de anticorpos específicos anti-T. gondii pelos diferentes 

métodos sorológicos disponíveis comercialmente deve-se realizar outras metodologias 

para confirmação do diagnóstico de triagem, principalmente quando há suspeita de 

infecção aguda91. 
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Uma técnica que tem sido utilizada para identificar a fase aguda da 

toxoplasmose por meio da sorologia é a determinação da avidez de IgG pelo ELISA 

com eluição caotrópica, um método que se baseia no aumento progressivo da afinidade 

do anticorpo pelo seu antígeno alvo durante o curso da imunidade após a infecção. A 

detecção da avidez de anticorpos IgG tem sido muito utilizada para confirmação de 

fase aguda principalmente em grupos de risco, como gestantes93,94. Porém, é uma 

técnica que também varia entre os diversos testes comerciais, tanto em sua detecção, 

agente caotrópico ou antígeno de ligação na fase sólida, e além disso, há relatos de 

indivíduos que permaneceram com índices baixos de avidez de IgG por longos 

períodos de tempo95. Esta baixa avidez de IgG persistente pode ser comum em 

gestantes e já foi relatada por até 14 meses96. Um trabalho recente realizado com 176 

gestantes relatou que 76% tiveram resultados de baixa avidez de IgG por até 7 meses97.  

Outra forma de avaliar a infecção aguda pelo T. gondii na sorologia é por meio 

da análise da cinética dos títulos de IgG detectados em duas amostras de soro obtidas 

em intervalos de 3 semanas na ausência de qualquer tratamento. A partir dessa análise, 

a identificação da elevação de anticorpos IgG é sugestiva de uma infecção adquirida 

em menos de 2 ou 3 meses78. 

Combinações de diferentes ferramentas de diagnóstico e interpretações críticas 

são necessárias para o diagnóstico da fase aguda ou crônica da infecção, o que permite 

um manejo seguro principalmente em grupos de risco, como gestantes e 

imunodeprimidos. A interpretação sorológica adequada é fundamental para evitar a 

preocupação desnecessária principalmente no caso de gestantes com IgM persistente 

ou para iniciar um tratamento precoce principalmente em imunodeprimidos e para 

prevenção da infecção fetal.  
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Tabela 1 -  Características de alguns testes comerciais utilizados na triagem da 

toxoplasmose humana. 

 

*AgTg: antígeno de T. gondii utilizado nos testes; Rec: antígeno recombinante; ELFA: Ensaio 

imunoenzimático por ligação fluorescente; CMIA: Ensaio quimioluminescente em 
micropartículas; ECLIA: Ensaio eletroquimioluminescente; ELISA: Ensaio imunoenzimático 

de fase sólida manual; MEIA: Ensaio imunoenzimático em microesferas. **Etapas para 

realização dos ensaios sem lavagens. ##Igs: Imunoglobulinas anti-T gondii detectadas nos 

ensaios; #Tempo em minutos e número de amostras triadas; ×Sensibilidade (Se) e 
Especificidade (Sp) mínima e máxima reportadas em vários estudos.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Testes AgTg 

* 

Etapas

** 

Tempo (min)/n 

amostras #  

Igs 

## 

Se % × 

Reportada 

Sp % × 

Reportada 

Platelia 

Toxo
®
 

(ELISA) 

 

Nativo  

 

3 

 

150/96 

 

IgG 

IgM 

 

79.098-97.299 

 97.999-100100 

 

96.8100-10099 

  92.699-96.8100 

 

Liaison
®
 

 (CMIA) 

 

Nativo 

 

2 

 

80/100* 

 

IgG 

IgM 

 

93.887-99.3101 

61.799-81.887 

 

96.8101-100102 

 81.887-98.499 

 

VIDAS
® 

 

(ELFA) 

 

Nativo 

 

3 

 

40/100 

 

IgG 

IgM 

 

91.4103-99.699 

65.099-81.887 

 

98.6100-100102 

  97.999-99.799 

 

Archietect
®
  

(CMIA) 

Rec 

P30 

P35 

 

2 

 

60/100* 

 

IgG 

IgM 

 

84.487-92.1104 

63.087-80.999 

 

99.599-99.8104 

 84.487-99.8105 

 

AxSYM
®

 

(MEIA) 

 

 

Rec 

P30 

 

3 

 

85/100* 

 

IgG 

IgM 

 

90.2103-99.699 

86.099-90.3106 

 

99.599-99.6103 

99.5106-10099 

Elecsys 

Toxo
®
 

(ECLIA) 

Rec 

P30 

4 95/100 IgG 

IgM 

 94.4107-10089 

 76.699-95.789 

87.589-10099 

 84.885-96.799 
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1.4.3 Diagnóstico da toxoplasmose congênita  

 

O diagnóstico da toxoplasmose aguda materna, frequentemente assintomática, 

é considerado essencial para o tratamento e a prevenção da toxoplasmose congênita e 

se baseia na triagem de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii em sangue materno 

geralmente realizado por métodos de fase sólida automatizados como o ELISA e suas 

variações56. A partir de uma sorologia sugestiva para esses anticorpos no decorrer da 

gestação, serão feitos testes confirmatórios. Quando a infecção materna adquirida 

durante a gravidez é suspeita, geralmente com o diagnóstico positivo na triagem para 

IgG e IgM, a prática atual é tratar a mãe com espiramicina ou com a combinação de 

pirimetamina e sulfadiazina até o parto, na tentativa de evitar a transmissão de 

taquizoítos de T. gondii via placenta108. Além disso, a vigilância ultrassonográfica é 

programada todos os meses para monitorar cuidadosamente o desenvolvimento fetal. 

Além da sorologia, uma punção do liquido amniótico pode ser realizada para detecção 

do DNA do parasita por PCR109.  

Testes sorológicos para confirmação da infeção aguda podem ser realizados de 

maneira seriada com a coleta de novas amostras após 2 ou 3 semanas da primeira 

triagem para verificar o aumento de IgG, e também com a análise da avidez de 

anticorpos IgG anti-T. gondii, que tem sua função diagnóstica por prever o tempo de 

infecção, ajudando a excluir os falso-positivos de IgM.  

No caso de resultado sorológico negativo para essas imunoglobulinas, isto 

implica em suscetibilidade das gestantes à infecção aguda e portanto o teste sorológico 

deve ser repetido até o parto110. O intervalo entre estas coletas foi sugerido ser 

trimestral por vários autores111, mas a lógica da transmissão da toxoplasmose 

congênita via taquizoítos pela placenta é muito mais rápida, com um intervalo de uma 

semana entre a transmissão aguda e a positividade sorológica. Portanto, o 

acompanhamento da infecção assintomática deve ser mais frequente, o que implica em 

testes de baixo custo e de rápida comunicação ao médico assistente, para introdução 

precoce da terapia nas gestantes e o menor dano fetal.   

Os algoritmos de alguns serviços públicos brasileiros com as possibilidades de 

diagnóstico de IgG e IgM na triagem pré-natal da toxoplasmose e os procedimentos 

para acompanhamento das gestantes estão descritos na Figura 5. 
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Figura 5 -    Algoritmos para interpretação de resultados e condutas para gestantes 

antes de 16 semanas de gestação e após 16 semanas de gestação na 

triagem da toxoplasmose111.  



Jaqueline Polizeli Rodrigues 50 

 

 

 

A transmissão congênita da toxoplasmose ocorre em menos de 50% das 

gestantes com toxoplasmose aguda e também existem provas de que esta transmissão 

depende do tamanho fetal, ocorrendo mais frequentemente no final da gestação56. 

Mesmo com um resultado de IgM e IgA positivos na triagem, isso não significa que 

terá acometimento fetal, no entanto, a positividade de IgM na triagem pode exercer 

determinada influência nas decisões médicas, por exemplo, em determinados 

momentos nos EUA para tais situações era indicado o aborto112. Evidentemente que a 

avidez de IgG, a pesquisa quantitativa de IgM e IgA, e testes de menor sensibilidade 

que detectam apenas maiores quantidades de IgM, como o ISAGA ou a IFAT IgM, 

podem ter aplicação no diagnóstico confirmatório da toxoplasmose aguda nas 

gestantes, mas a única forma de abordar a soroconversão é a triagem sorológica 

frenquente ou mensal.  

A toxoplasmose congênita também pode ser confirmada no diagnóstico pós-

natal, uma abordagem complementar ao diagnóstico pré-natal e uma medida 

alternativa em países onde a triagem sorológica de gestantes não é implementada113. 

No nascimento, o recém-nascido é submetido a exames ultrassonográficos e 

oftalmológicos para detectar calcificações cerebrais e alterações oculares durante a 

primeira semana de vida e é repetido a cada 3 ou 4 meses114,115. O diagnóstico da 

infecção congênita após o parto pode ser realizado através da detecção de parasitas por 

PCR na placenta ou no sangue do cordão umbilical ou pela análise sorológica do 

neonato116. Diferente dos anticorpos IgG que são transferidos passivamente da mãe 

para o feto via placenta, os anticorpos IgM ou IgA específicos não conseguem 

atravessar a barreira placentária e são importantes marcadores da infecção fetal. 

Porém, a detecção desses marcadores no sangue do cordão umbilical necessita de 

confirmações adicionais pois pode refletir contaminação com soro materno no 

momento do parto117. O teste mais eficiente é o teste de imunocaptura ISAGA, porém 

as sensibilidades para detecção de IgM e IgA variam de 50-70% na maioria dos 

trabalhos118,119,120. Estudos recentes têm sido desenvolvidos para detecção de IgM e 

IgA pós-natal baseados na citometria de fluxo, porém também com baixas 

sensibilidades, variando de 36-78%121. Outros estudos realizados a partir de diferenças 

dos padrões de detecção de antígenos de T. gondii entre a IgG materna e do neonato 

permitiu a identificação e utilização da técnica de WB para confirmação da 
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toxoplasmose congênita pós-natal, porém devido ao alto custo do ensaio, este teste é 

realizado apenas nos casos em que a detecção de IgM ou IgA do cordão precise ser 

confirmada122.  

 

 

1.4.4 Evolução temporal dos métodos sorológicos para o diagnóstico da toxoplasmose 

e suas consequências 

 

O teste do corante azul de metileno (Dye test) ou Sabin Feldman foi o primeiro 

teste sorológico desenvolvido e permitiu a avaliação soroepidemiológica da 

toxoplasmose na população humana e em várias espécies de animais123. Atualmente, 

é um teste pouco utilizado pelos laboratórios clínicos devido ao uso de parasitas vivos 

e o possível risco de contaminação do manipulador, porém ainda tem sido aplicado 

como um teste de referência para o diagnóstico sorológico da toxoplasmose humana 

em termos de sensibilidade e especificidade78. Para suprir o manuseio e aplicabilidade 

deste teste surgiram outros métodos sorológicos: os aglutinantes, imunoenzimáticos e 

fluorimétricos. 

 Os métodos baseados na aglutinação inicialmente foram desenvolvidos com 

hemácias de carneiro sensibilizadas com antígenos parasitários, denominado de 

hemaglutinação indireta124. Devido à baixa sensibilidade, esse teste foi otimizado, 

resultando em um diagnóstico mais sensível, de fácil execução e baixo custo baseado 

na formação de agregados visíveis, como resultado da interação entre anticorpos 

específicos (IgG e IgM) e antígenos íntegros de T. gondii em partículas de látex ou 

poliestireno ou ainda baseado na aglutinação direta de taquizoítos fixados e 

formalizados100, métodos hoje comercializados, como o ISAGA IgM/IgA, utilizado na 

confirmação do diagnóstico pré-natal em gestantes com suspeita de toxoplasmose e no 

pós-natal em recém-nascidos, como exemplificamos anteriormente88.  

Com a produção de conjugados específicos a partir de anticorpos purificados 

foi possível o desenvolvimento de testes diagnósticos mais eficientes, como o teste de 

imunofluorescência indireta (IFAT), baseado na capacidade de ligação de anticorpos 

e fluorocromos, que utiliza parasitas íntegros e formolizados como antígeno125. Na 

década de 60, ainda se utilizavam preparações antigênicas impuras, mesmo assim, a 
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fluorimetria foi uma abordagem eficiente, pois permitiu a visualização da 

fluorescência do taquizoíto no microscópio, mesmo marcando moléculas interferentes 

na reação. O teste IFAT, atualmente, é utilizado em conjunto com outros métodos para 

confirmação de diagnóstico de IgG e IgM anti-T. gondii, porém é uma técnica limitada 

pela análise subjetiva do observador86.  

O avanço tecnológico no desenvolvimento de conjugados específicos e 

controle de qualidade e impurezas de antígenos possibilitou o uso de ensaios de fase 

sólida como o ensaio de imunoabsorção por ligação enzimática (ELISA), um método 

sensível e específico e de fácil padronização, considerado hoje o teste de escolha para 

a triagem sorológica da toxoplasmose em muitos laboratórios de rotina77. Com o 

desenvolvimento dos testes imunoenzimáticos de fase sólida, foi possível aplicar na 

rotina diagnóstica a identificação da afinidade de anticorpos IgG ao antígeno de T. 

gondii, pelo uso de agentes caotrópicos, como a ureia em métodos enzimáticos126.  

Assim, foi possível a detecção de anticorpos de baixa avidez, que se ligam com baixa 

afinidade ao antígeno de T. gondii e são removidos facilmente pela lavagem com ureia 

por serem produzidos em um estágio precoce da infecção aguda, e anticorpos de alta 

avidez ou anticorpos caotrópicos resistentes, que são característicos da resposta de 

memória imunológica e infecção crônica adquirida a mais de três meses, uma técnica 

muito importante para a confirmação de fase aguda da toxoplasmose e muito utilizada 

principalmente no diagnóstico da toxoplasmose congênita127. 

Atualmente, vários estudos são desenvolvidos para melhorar a sensibilidade e 

especificidade do ELISA para pesquisas de anticorpos anti-T. gondii. Alguns autores 

têm proposto a utilização de antígenos mais específicos, como antígenos 

recombinantes e peptídeos sintéticos de proteínas expressas na superfície do T. gondii, 

e até mesmo a utilização de múltiplas combinações de peptídeos antigênicos 

(MAPS)128. Vários kits comerciais atualmente existentes no mercado utilizam a SAG1 

como antígeno, entretanto, a combinação e composição exata desses peptídeos para a 

utilização em imunoensaios é uma questão que ainda deve ser aprimorada, pois a 

utilização de proteínas específicas apesar de aumentar a especificidade do teste pode 

diminuir a sensibilidade em comparação com a utilização de antígenos com um maior 

número de proteínas, como o extrato total de parasitas85,129,130.  
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A partir da automatização dos ensaios sorológicos nos laboratórios clínicos, o 

aprimoramento dos testes foi direcionado para o aumento do sinal de detecção com o 

desenvolvimento de variações do ensaio de fase sólida, como o ensaio de 

imunoabsorção por detecção fluorescente (ELFA) e imunoensaios 

quimioluminescentes (CLIA), ensaios comercializados e que desempenham um 

importante papel hoje como métodos de triagem da toxoplasmose humana em muitos 

laboratórios109.  Estes métodos dependem de equipamentos específicos, geralmente 

cedidos pelo fabricante do kit, restringindo a capacidade crítica do executor e 

impedindo qualquer aprimoramento que eventualmente possa ser necessário98. 

Nos últimos anos, a síntese de diversos fluorocromos de características 

diferentes permitiu novas abordagens fluorimétricas na sorologia para detecção de 

anticorpos anti-T. gondii e de outros patógenos. O equipamento de letitura não é 

comprometido exclusivamente com o teste e permite o desenvolvimento de ensaios 

mais sofisticados visando múltiplas detecções de diferentes anticorpos ou antígenos 

em um único poço reagente, utilizando a fase sólida do ensaio de ELISA como um 

sitema de teste.  

 

 

 1.4.5 Métodos fluorescentes multiplex no diagnóstico da toxoplasmose  

 

O desenvolvimento de novas metodologias para o diagnóstico sorológico de 

patógenos é atualmente direcionado para ensaios múltiplos fluorimétricos que 

detectam uma grande diversidade de analitos131. Os fluorocomos possuem 

características únicas, como espectros de excitação e emissão de fótons, que podem 

ser detectados em diferentes comprimentos de onda, o que permite a mistura de 

fluorescências distintas na reação132.  

Corantes orgânicos sintéticos como a fluoresceína e a rodamina foram os 

primeiros compostos fluorescentes utilizados em pesquisa biológica133. Alguns 

fluorocromos derivados destes compostos originais foram produzidos para melhorar a 

solubilidade e fotoestabilidade e para possibilitar a bioconjugação, tais como o 

isotiocianato de fluoresceína, o N-hidroxisuccimida-fluoresceína (NHS-fluoresceína) 

e o N-hidroxisuccinimida-rodamina (NHS-rodamina). Além disso, nos últimos anos, 
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algumas empresas ampliaram a construção desses fluorocromos sintéticos para emitir 

em outros comprimentos de onda, não apenas nas emissões no verde (fluoresceína) e 

no vermelho (rodamina), apresentando uma ampla gama de fluorocromos de 

comprimento de onda de emissão distintos, como a linha Alexa Fluor®: NHS-790, 

NHS-568, NHS-350134,135 (Figura 6).  

Os compostos NHS-ester reagem com aminas primárias (R-NH2) de proteínas, 

presentes nos grupos ε-amina dos aminoácidos de lisina (k) da cadeia C-terminal, e 

nos grupos α-amina dos aminoácidos da cadeia N-terminal de cada polipeptídeo136. A 

frequência da formação dessas ligações amida estáveis depende do peso molecular, 

concentração da proteína que será conjugada e do número de aminas reativas137. Além 

disso, outras classes químicas de fluorocromos estão disponíveis comercialmente, 

embora mais utilizados na citofluorimetria, como as indocarbocianinas (Cy2, Cy3 e 

Cy5), aloficocianinas (APC) e ficoeritrina (PE)138,139. Assim, a partir da variedade 

desses compostos fluorescentes e possibilidade de acoplamento com proteínas, a 

abordagem fluorimétrica passou a ser útil para o desenvolvimento de métodos com 

análise múltipla tanto em ensaios de fase sólida como arranjos líquidos, ensaios de alto 

rendimento e alto número de amostras. Recenemente foi desenvolvido um sistema 

multiplex em membrana com o uso de conjugados fluorescentes distintos para 

marcação de proteínas no Western Blot140, porém ainda não há trabalhos do uso desta 

técnica fluorimétrica para detecção de anticorpos ou antígenos anti-T. gondii.  

Os métodos fluorescentes multiplex no mercado baseiam-se principalmente em 

arranjos líquidos, como  a citometria (CBA) ou o Bio-Plex, XMAP Luminex141,142, que 

utilizam micropartículas conjugadas com diferentes anticorpos ou antígenos marcados 

com fluorocromos distintos que permitem alto rendimento de análises simultâneas e 

muitas vantagens quando comparados com ensaios de fase sólida convencionais 

devido a economia de tempo e reagentes que essas detecções múltiplas podem 

oferecer143,144. Binnicker et al.131 desenvolveram um imunoensaio multiplex com o 

sitema luminex de detecção utilizando micropartículas para detecção de IgG e IgM 

contra T. gondiii, vírus da rubéola e citomegalovirus com excelente concordância da 

técnica em relação ao método comercial ELFA. Porém, esses métodos que utilizam 

micropartículas são de custo elevado com tempo longo de ensaio, pois necessitam de 

citometro de fluxo, que analisam amostras individuais e demandam softwares 
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especializados, frequentemente com variações devido à seleção de tamanho das 

partículas e às difereças de lasers e eficiência dos fluorocromos encontrados nos 

diversos equipamentos de leitura disponíveis, dificultando a homogeineidade das 

análises para diagnóstico145. 

Nos últimos anos, nosso grupo tem construído e padronizado um ensaio de fase 

sólida baseado na fluorimetria (FISA) com dupla detecção em microplacas de alto 

rendimento, com excelente sensibilidade e especificidade para detecção de anticorpos 

anti-T. gondii146. O teste fluorescente de fase sólida tem muitas vantagens econômicas, 

com menor custo de ensaio quando comparado com os métodos sorológicos 

enzimáticos utilizados atualmente. Além de não necessitar de equipamentos 

sofisticados como os métodos multiplex que utilizam micropartículas, o FISA é um 

método simples, com as etapas semelhantes a um ELISA convencional, como 

sensibilização, bloqueio, adição de amostras, incubações e lavagens, com a diferença 

na adição de conjugados, que são fluorescentes e, portanto, necessitam de um 

espectrofluorímetro para leitura com filtros de excitação e emissão, que podem ler em 

minutos placas com 96 ou 384 amostras. Além disso, não necessitam de substâncias 

cromogênicas ou reações enzimáticas com etapas adicionais para bloquear sua reação 

e que aumentam a variabilidade destas reações. Assim, mostramos que é possível o 

desenvolvimento de ensaios sorológicos com uma tecnologia atual de múltiplas 

detecções de maneira simples, econômica e eficiente para a triagem da toxoplasmose 

humana, atingindo o objetivo de métodos de triagem, que devem ser de baixo custo e 

com rápida execução dos testes.  

O amplo espectro de fluorocromos disponíveis comercialmente abrange 

inúmeras possibilidades de múltiplas detecções por este método de fase sólida, como 

várias detecções de diferentes antígenos no mesmo poço de reação ou a detecção 

conjunta de várias imunoglobulinas, como IgG, IgM e IgA, útil em triagens de grande 

número de amostras e que necessitam de resultados rápidos para manejo clínico 

seguro, como as gestantes. 
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Figura 6 -      Modelos de ensaios fluorimétricos. A: Espectros de emissão de diferentes 

fluorocromos disponíveis comercialmente, imagem modificada a partir 

de Bioquest147. B: Técnicas fluorimétricas que utilizam dois 

fluorocromos no mesmo ensaio (Autoria própria). C: Western Blot para 

detecção de diferentes antígenos na mesma membrana, imagem 

modificada a partir de Rockland Immunochemicals148. D: Arranjos 

líquidos utilizando partículas em citometria de fluxo, imagem modificada 

a partir de Zhang et al.149 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

Pelo exposto anteriormente, é evidente que a triagem pré-natal sistemática da 

toxoplasmose é fundamental para permitir o tratamento da gestante em risco de 

transmissão congênita, que é um fator importante na redução de sequelas graves desta 

infecção nos recém-nascidos.  

Nossos dados de epidemiologia da toxoplasmose humana em São Paulo têm 

mostrado um decréscimo de incidência desta infecção, aumentando a proporção de 

mulheres suscetíveis entrando na idade fértil. Este aumento de gestantes soronegativas 

resulta na necessidade de um número maior de testes para suprir a triagem adequada, 

já que a idade adulta leva a uma maior e diversificada alimentação, e aumento do risco 

de infecção pelo maior acesso a pratos ou alimentos consumidos in natura, como quibe, 

carpaccios ou tartars, que inclusive recentemente causaram surtos de toxoplasmose150. 

Os custos para implementação e desenvolvimento de novos testes mais eficientes é 

menor do que o custo do tratamento a longo prazo de crianças acometidas pelo T. 

gondii durante a gestação151. Além disso, a construção de novas técnicas de 

diagnóstico foi transferida para a indústria privada nos últimos anos e tornaram-se 

limitadas pela visão do risco do falso-negativo, ou seja, uma gestante infectada com 

sorologia negativa, o que leva a escolha de cut-offs mais seguros para as empresas, 

mas também com alto índice de falso-positivos85, o que leva a terapias desnecessárias 

e alto custo individual quer seja econômico ou psicológico.  

Os testes fluorimétricos de fase sólida são uma alternativa ideal para a maior 

capacidade de triagem pré-natal, por permitirem a análise de múltiplas 

imunoglobulinas em um mesmo poço, semi-automação e alto desempenho, quer seja 

no número de classes de imunoglobulinas detectadas como também no número de 

amostras em pouco tempo.  Com isso, é de extrema importância o desenvolvimento e 

aprimoramento de métodos de triagem pré-natal de alto rendimento e baixo custo, por 

meio de tecnologias atuais e inovadores com a detecção conjunta de IgG, IgM e IgA 

anti-T. gondii para o diagnóstico precoce, tratamento imediato e a prevenção da 

infecção fetal da toxoplasmose. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Desenvolver um método fluorescente de fase sólida para a detecção simultânea de 

classes específicas de anticorpos (IgG, IgM e IgA) contra Toxoplasma gondii para a 

triagem sorológica de gestantes. 

 

3.2 Específicos 

 

3.2.1 Construção  

 

a) Construir conjugados de alta eficiência pela marcação com diferentes 

fluorocromos NHS-éster para permitir a detecção conjunta de IgG, IgM e 

IgA anti-T. gondii em ensaios fluorescentes de fase sólida; 

 

b) Padronizar as concentrações de soro e dos conjugados produzidos para os 

ensaios fluorescentes de fase-sólida isolados e triplex; 

 

c) Padronizar a ordem de adição dos conjugados para a detecção simultânea 

de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii; 

 

d) Padronizar o ensaio fluorescente triplex de fase sólida em placas de 384 

poços de alta demanda;  

 

e) Testar diferentes metodologias de marcação de fluorocromos para 

aumentar a intensidade da detecção fluorescente; 

 

f) Testar diferentes filtros de excitação de fótons para maior eficiência da 

detecção conjunta; 
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g) Comparar a intensidade de fluorescência na detecção de IgG, IgM e IgA 

anti-T. gondii entre dois lotes de conjugados produzidos.  

 

3.2.2  Validação  

 

a) Testar a estabilidade dos conjugados após a marcação com os diferentes 

fluorocromos; 

 

b) Testar a repetitividade, reprodutibilidade e controle de qualidade interno 

do FISAt; 

 

c) Avaliar a sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivos e 

negativos do FISAt. 

 

3.2.3 Aplicação  

 

a) Comparar o perfil de detecção de anticorpos IgG IgM e IgA com o ELISA 

convencional, com o teste comercial Elecsys Toxo® e com teste 

complementar de ELISA de avidez. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os sais e reagentes utilizados apresentaram qualidade pró-análise. A 

água destilada utilizada na preparação das soluções foi purificada em sistema Milli-Q 

(Millipore®), com resistividade de 18,2 MΩcm e condutividade de 0,056 µS/cm a 

25°C. Todos os reagentes, instrumentos e materiais específicos têm suas origens 

indicadas ao longo do texto. 

 

4.1 Animais e antígenos 

 

4.1.1 Animais  

 

Camundongos machos Swiss (não-isogênicos) com peso médio de 20g e idade 

variando entre 30 e 60 dias foram fornecidos pelo Centro de Bioterismo da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Os animais são mantidos 

rotineiramente no Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de 

São Paulo, em gaiolas plásticas com maravalha de pinho autoclavada, com ração 

comercial para roedores (Nuvital®, Curitiba, BR) e água ad libitum. Todos os 

procedimentos com animais seguiram as normas descritas em “Guide for the care and 

use of laboratory animals”152 e  em “Princípios de ética na experimentação animal” do 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA)153.  

 

4.1.2 Antígeno 

 

4.1.2.1 Obtenção de extrato total sonicado de T. gondii 

 

Foram utilizados taquizoítos da cepa RH de T. gondii, mantidos rotineiramente 

no Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, por 

meio de passagens sucessivas de 106 taquizoítos em camundongos Swiss. Os animais 

previamente infectados foram eutanasiados em câmara de CO2, e o peritônio dos 

animais foi lavado com 5 mL de solução salina. Os exsudatos peritoneais foram 

purificados por filtração em membrana de policarbonato de 0,3µm (ISOPORETM, 
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Millipore®, Billerica, MA, USA) e submetidos à ruptura sônica em sonicador Sonic 

Desmembrator (Quigley-Rochester®, Inc, USA) a 40 ciclos por 5 a 10 períodos de 30 

segundos a 4°C até a lise completa dos taquizoítos. A seguir, foi adicionado NaCl 

0,3M para isotonizar a suspensão, que foi submetida a centrifugação a 1000 g por 30 

minutos a 4°C em centrífuga 5804 R (Eppendorf®, Hamburgo, GER) (Camargo et al, 

1978). O sobrenadante foi utilizado como extrato total e a concentração de proteínas, 

determinada pelo método de Bradford154 com padrão de gama globulina humana. 

 

 

4.2 Considerações Éticas 

 

 

Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Pesquisa e Ética do Instituto de 

Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, sob o número CPE-IMT 2011/116 

e pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (335.541/2013 

e 535.950/2014), ANEXO B. 

 

 

4.3 Caracterização das amostras de soro  

 

 

Foram utilizadas amostras de soro adquiridas a partir da centrifugação por 

15min a 1000 g de 5 mL de sangue total de pacientes do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) com pedido de 

exame para toxoplasmose (Figura 7), de ambos os gêneros e faixa etária de 14 a 44anos 

(Gráfico 1), coletadas no período de 04 de setembro de 2013 à 30 de março de 2016 e 

armazenadas  no Biorrepositório do Laboratório de Protozoologia (LIM 49) do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Essas amostras foram utilizadas com 

consentimento informado para uso em pesquisas sorológicas da toxoplasmose humana 

(ANEXO A). 
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Dos 1000 participantes que assinaram o TCLE, um declinou da coleta, e ainda 

9 das amostras coletadas não constou resultado para toxoplasmose pelo método de 

triagem Elecsys Toxo IgG/IgM.  Sendo assim, 990 amostras foram previamente 

avaliadas pelo método comercial Elecsys Toxo para a detecção de IgG e IgM (Roche 

Diagnostics®, Somerville, NJ, USA), no setor de Imunologia da Divisão de 

Laboratório Central do Hospital das Clínicas de São Paulo (DLC HCFMUSP) (Figura 

1). O procedimento padrão nesse laboratório é submeter as amostras IgM positivas no 

método comercial Elecsys ao teste confirmatório da Reação de Imunofluorescência 

Indireta (IFAT).  

 

 

 

 

Figura 7 -   Fluxograma dos participantes do HCFMUSP com pedido de exame para 

toxoplasmose entre 2013-2016. Autoria própria. 
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Para os testes pré-analíticos, nas etapas de padronizações foram utilizadas o 

total de 20 amostras de soros previamente avaliadas pelo método Elecsys Toxo 

IgM/IgG e ELISA IgA, sendo elas: 3 amostras de soro IgG, IgM e IgA anti-T. gondii 

positivas, 7 amostras positivas apenas para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii, 5 

amostras positivas apenas para IgG anti- T. gondii e 5 amostras IgG negativas, IgM 

negativas e IgA negativas anti-T. gondii. Para os testes analíticos, na etapa de validação 

do FISAt foram utilizadas 500 amostras, dentre elas 420 gestantes e 80 participantes 

jovens e adultos do HCFMUSP.  

 

 

4.4 Etapas do desenvolvimento do FISAt 

 

O FISAt para detecção de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii foi padronizado e 

validado de acordo com as etapas apresentadas no fluxograma da Figura 8. 
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Figura 8 -   Fluxograma do desenvolvimento do FISAt para detecção conjunta de IgG, 

IgM e IgA anti-T.gondii, com etapas na construção, validação e aplicação 

do teste. Autoria própria. 
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4.5 Ensaios pré-analíticos: construção do FISAt  

 

4.5.1 Seleção dos fluorocromos da linha Alexa Fluor® 

 

Os fluorocromos da linha Alexa Fluor® foram selecionados e escolhidos de 

acordo com 2 parâmetros: a) maior distância possível da emissão máxima (Área 

sombreada da Figura 5) dos fluorocromos disponíveis para minimizar as interferências 

na detecção: emissão 440nm BW 40nm (BW- Bandwidth: largura em nm da banda 

passante do filtro) para o AF350; 535nm BW 40nm para o AF488; e 670nm BW 40nm 

para o AF647, e b) brilho ou intensidade de fluorescência máxima emitida (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 -    Espectros de excitação (linha tracejada) e emissão (linha contínua e área 

sombreada) para Alexa Fluor® 350 (azul), Alexa Fluor® 488 (verde) e 

Alexa Fluor 647 (vermelho). Imagem modificada a partir de Becton, 

Dickinson Company155. 

 

 

4.5.2 Marcação dos anticorpos secundários com fluorocromos 

 

 

 Para produzir os conjugados fluorescentes foram utilizados anti-IgM humano, 

anti-IgG humano e anti-IgA humano obtidos comercialmente (Pierce®, Rockford, IL, 

USA). Os fluorocromos Alexa Fluor® -AF (Life Tecnologies, Carlsbad, California, 
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USA) apresentam um terminal NHS-ester que reage com aminas primárias de 

anticorpos, o que possibilita o acoplamento desses fluorocromos com os anticorpos 

secundários. De acordo com as propriedades dos fluorocromos escolhidos, realizamos 

a marcação de anti-IgG humano com AF350, anti-IgM humano com AF647 e anti-IgA 

humano com AF488. Foi adicionado em um eppendorf, anti-IgM humano, anti-IgG 

humano ou anti-IgA humano diluído em tampão borato de sódio pH 8.3 para 

concentração final de 1 mg/mL. Os fluorocromos foram diluídos na concentração de 

10 mg/mL em Dimetilformamida – DMF (Sigma®, St Louis, MO, USA) e adicionados 

no eppendorf contendo os anticorpos secundários sob agitação em vórtex. A solução 

foi incubada em temperatura ambiente por 1 hora sob agitação. O fluorocromo 

adicionado foi diluído conforme: 

 

a) A quantidade (µL) de fluorocromo foi adicionada baseada nas propriedades de 

intensidade de fluorescência dos fluorocromos. O fluorocromo AF selecionado 

para o estudo que emite maior intensidade de fluorescência, ou maior brilho 

(AF647) foi adicionado com uma razão molar de 10, o AF488 foi adicionado 

em uma razão molar de 15 e o AF350 (menor intensidade de fluorescência) foi 

adicionado em uma razão molar de 20, conforme protocolo do fabricante. 

 

 Para o fluorocromo AF647, foram utilizadas outras 2 metodologias de 

conjugação ao anti-IgM humano, com a finalidade de aumentar o sinal de 

fluorescência: 

 

b) Metodologia de conjugação baseada na razão molar F/P: A quantidade de 

fluorocromo adicionada no poço de reação com o anticorpo secundário foi 

baseada na razão molar F/P (fluorocromo/proteína) que proporcionou maior 

intensidade de fluorescência, de acordo com Anderson e Nerurkar, 2002156. 

 

c)  Metodologia de conjugação via Poly-L-Lysine -PLL (4-15 KDa): A Poly-L-

Lysine é um polímero catiônico que contêm grupos aminas (R-NH2) 

protonáveis, que por meio de um ligante, como o glutaraldeído, pode ser 

acoplada a anticorpos via grupos aldeídos reativos157. A conjugação foi 
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baseada na quantidade recomendada de AF647 para ótima proporção molar 

(F/P), de acordo com protocolo do fabricante. Após ligação com o 

fluorocromo, a solução com PLLF (Poly-L-Lysine-Fluorocromo) foi 

purificada por cromatografia de exclusão molecular em coluna de 10 mL com 

Sephadex G-25-40 para remoção do fluorocromo excedente. O procedimento 

seguinte: ligação da PLLF com anticorpo secundário (40 µg/mL) foi realizada 

com 1 % de glutaraldeído sob agitação e incubação por 1 hora em temperatura 

ambiente (Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial Sigma®).158   

 

 Para a marcação do conjugado anti-IgM humano, utilizamos também outros 

dois fluorocromos NHS-ester: o NHS-Rodamina (Sigma®), e o Alexa Fluor® 568 

(Figura 10), com a finalidade também de testar outras possibilidades para a detecção 

conjunta com os outros dois fluorocromos AF488 e AF350 e também na tentativa de 

aumentar o sinal de detecção dos anticorpos IgM anti-T. gondii.  Os dois fluorocromos 

foram marcados de acordo com a metodologia “a” descrita anteriormente, com a razão 

molar de 10.  

 

 

 
 

Figura 10 -      Espectros de excitação (linha tracejada) e emissão (linha contínua e 

área sombreada) para Alexa Fluor 350 (azul), Alexa Fluor 488 (verde), 

NHS-Rodamina (amarelo) e Alexa Fluor 568 (laranja). Imagem 

modificada a partir de Becton, Dickinson Company155. 
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4.5.3 Purificação dos conjugados marcados 

 

 

 Após a etapa de incubação dos fluorocromos com os anticorpos secundários, 

para remoção dos fluorocromos excedentes, a solução foi purificada por cromatografia 

de exclusão molecular em coluna de 5 mL de resina Sephadex G-25-40 (GE 

Healthcare®), utilizando como tampão de corrida, uma solução de borato de sódio a 

0.1 M, pH 8.3. As frações foram coletadas com volume de 1 mL por tubo de coleta. A 

seguir, cada uma das soluções dos tubos de coleta foram aplicadas em microplacas de 

UV (UV-Star Microplates, Greiner bio-one®, Frikenhausen, GER) para a leitura em 

espectrofluorímetro Multi-mode Microplate Reader FilterMax F5 (Molecular 

Devices®, Califórnia, USA) em filtros de absorbância de 280nm para determinar a 

concentração proteica, por meio do coeficiente de absorção (A280) da IgG  de 1.43  e 

nas absorbâncias de 340nm para o AF350, 495nm para o AF488 e 650nm para o 

AF647, que são comprimentos de onda em que ocorrem o máximo de absorção por 

cada fluorocromo, para o cálculo da taxa molar Fluorocromo/Proteína (F/P) e análise 

da eficiência de acoplamento134, conforme protocolo do fabricante (Molecular Probes, 

Invitrogen detection technologies). Após esse procedimento, o conjugado purificado 

foi estocado ao abrigo da luz a 4ºC até o momento do uso.    
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4.5.3.1 Determinação da média molar da quantidade de fluorocromo por 

anticorpo (F/P) 

  

    A eficiência de acoplamento do fluorocromo nas moléculas de anticorpos foi 

avaliada através das características de cada conjugado (Tabela 2) calculados como 

descrito a seguir:  

 

Tabela 2 -    Características dos fluorocromos utilizados para marcação dos anticorpos 

secundários. 
 

 

Fluorocromo 

Peso 

molecular 

(Da) 

λmax*/ 

Excitação 

 

Emissão 

 

Ƹ ┼ 

 

CF280 ± 

Alexa Fluor® 350 410 346 442 19.000 0,19 

Alexa Fluor® 488 643 496 519 71.000 0,11 

Alexa Fluor® 647 ~1300 650 665 239.000 0,03 

Alexa Fluor® 568 791.8 578 602 88.000 0,08 

NHS-Rhodamine 528 552 575 80.000 0,34 

 

*comprimento de onda que ocorre o máximo de absorção da molécula de corante dos 

fluorocromos (λmax), emissão máxima e excitação máxima em nm. ┼ Coeficiente de extinção 
molar a λmax em cm-1M-1. ± Fator de correção para a leitura do fluorocromo a (A280) 280nm. 
 

 

 

a) Concentração de anticorpo (M):  

 

M = [A280 – (λmax x CF280)] 

Ƹ IgG = 210.000 cm-1M-1 

 

b) Moles de fluorocromo por moles de proteína (F/P):  

 

λmax do fluorocromo         

                                                 Ƹ ┼   x concentração de proteína (M) 
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4.5.4 Padronização dos filtros de excitação para os fluorocromos AF647 e AF568 

para uso em ensaios fluorescentes de fase sólida. 

 

Para aumentar a eficiência de detecção dos anticorpos IgM anti-T. gondii, foi 

testado os filtros de excitação 595nm com banda passante (BW) de 8nm, 590nm BW 

30nm, e 590nm BW 20nm para o fluorocromo AF647 (Figura 11). E para o 

fluorocromo AF568 foram testados os filtros de excitação de 585nm BW 8nm, 565nm 

BW 30nm e 535nm BW 25nm (Figura 12).  
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Figura 11 -    Filtros com diferentes comprimentos de onda de banda passante (BW) 

para o fluorocromo AF647. Filtro de excitação 595nm BW8nm (A), 

filtro de excitação 590nm BW 20nm (B) e filtro de excitação de 615nm 

BW30nm (C). A linha tracejada representa o comprimento de onda de 

excitação e a linha continua com área sombreada representa o 

comprimento de onda de emissão do fluorocromo AF647. Imagem 

modificada a patir de Becton, Dickinson Company155. 
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Figura 12 -     Filtros de excitação com diferentes comprimentos de onda de banda 

passante (BW) para o fluorocromo AF568. Filtro de excitação 585nm 

BW8nm (A), filtro de excitação 565nm BW30nm (B) e filtro de 

excitação 535nm BW25nm (C). A linha tracejada representa o 

comprimento de onda de excitação e a linha continua com área 

sombreada representa o comprimento de onda de emissão do 

fluorocromo AF568. Imagem modificada a partir de Becton, 

Dickinson Company155. 
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4.5.5 Obtenção de IgG, IgM e IgA humana para controle das reações fluorescentes 

 

As imunoglobulinas humanas de classes M e A foram obtidas comercialmente 

(Sigma®). Já a imunoglobulina humana de classe G foi purificada no laboratório de 

Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo em resina com proteína 

A (GE Healthcare ®, Wavwatosa, WT, USA) e utilizada para controle desses ensaios 

conforme descrito em trabalho anterior pelo nosso grupo159.   

 

 

4.5.6 Ensaio enzimático (ELISA) e fluorescente (FISA) de fase sólida para 

comparação dos conjugados fluorescentes produzidos e conjugados peroxidase 

comerciais 

 

Microplacas Costar de alta ligação (High Binding, Corning®) pretas (FISA) e 

transparentes (ELISA) foram sensibilizadas com concentrações de IgG purificada a 

partir de 1 µg/mL até 0,0009 µg/ml diluída em tampão carbonato de sódio (Na2CO3-

NaHCO3 0,1 M, pH 9,5). As microplacas foram incubadas por 18 horas em câmara 

úmida a 4ºC e em seguida, lavadas com tampão fosfato de sódio com tween-20 -PBST 

(PBS + Tween-20®) na lavadora HidroSpeedTM (Tecan Trading AG®, Suíça, SWI). 

Após o bloqueio com PBSTL (PBS + Tween-20® + Leite Molico 0.3%)168, as 

microplacas foram incubadas a 37ºC durante 1h, e novamente lavadas. Foram 

adicionados os conjugados anti-IgG humano AF350 e anti-IgG humano peroxidase 

(Sigma®) diluídos nas concentrações de 1:400 e o conugado fluorescente 1:4000 

respectivamente. A seguir, as microplacas foram incubadas novamente a 37ºC e 

lavadas. Para o ELISA, após esse procedimento, foi adicionado substrato cromógeno 

TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, Sigma®). E após a incubação das microplacas, a 

temperatura ambiente por 15 minutos ao abrigo da luz, a reação foi bloqueada com 

HCL 4 N. A leitura das placas foi realizada no espectrofluorímetro em filtro de 

absorbância de 450nm quando utilizado o conjugado peroxidase e em filtros de 

excitação de 360nm e emissão de 430nm, para o conjugado fluorescente. Para a 

comparação dos  conjugados anti-IgM humano foi utilizada a mesma metodologia, 

porém com conjugado anti-IgM humano marcado com AF647 diluído a 1:400 com 
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leitura realizada em filtros de excitação de 595nm e emissão de 670nm e conjugado 

anti-IgM humano peroxidase comercial (Sigma®) diluído a 1:4000; E para a 

comparação dos conjugados anti-IgA humanos foi usada também a mesma 

metodologia, com conjugado anti-IgA humano marcado com AF488 na diluição de 

1:400 com leitura realizada em filtros de excitação de 495nm e emissão de 535nm e 

conjugado anti-IgA humano peroxidase comercial (Sigma®) diluído a 1:1000. As 

diferenças nas etapas da realização do ELISA e do FISA estão representadas na Figura 

13. 

 

 

 

4.5.7 Ensaio Fluorescente de fase sólida isolado e triplex para detecção de anticorpos 

IgG, IgM e IgA anti-T. gondii.  

 

A sensibilização de microplacas pretas Costar de alta ligação (High Binding, 

Corning®) foi realizada com extrato total de taquizoítos de T. gondii (100µL/poço nas 

placas de 96 poços e 50µL/poço nas placas de 384 poços) diluído em tampão carbonato 

de sódio. Após incubação por 18 horas em câmara úmida a 4ºC, as placas foram 

lavadas com PBST na lavadora HidroSpeedTM. A seguir, as microplacas foram 

bloqueadas (250 µL/poço nas placas de 96 poços e 120µL/poço nas placas de 384 

poços), incubadas a 37ºC durante 1h e lavadas. As amostras de soro foram diluídas em 

PBST. Nos ensaios isolados, após novas lavagens, foi adicionado conjugado anti-IgG 

humano diluído em PBST e as placas foram incubadas em estufa de 37ºC. As 

microplacas foram lavadas e foi adicionado em cada poço tampão PBS. Para detecção 

de IgM e IgA anti-T. gondii foi utilizada a mesma metodologia, porém com o uso de 

anti- IgM humano AF647 e anti-IgA humano AF488. As concentrações utilizadas de 

antígeno, soro, conjugados e bloqueio estão descritas para cada etapa de padronização 

do FISA isolado e do FISA triplex na Tabela 3.  
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Figura 13 -    Etapas da realização dos ensaios de fase sólida com detecção enzimática 

(ELISA) e detecção fluorescente (FISA) para detecção de anticorpos 

anti-T. gondii. Autoria própria. 
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Tabela 3 -    Construção do FISA para detecção de IgG, IgM e IgA anti-T.gondii: 

concentrações de antígeno, bloqueio, soro e conjugados em placas de 

96 e 384 poços e padronização da marcação de fluorocromos. 

 

Etapas FISA AgTg* Bloqueio Soro Conj* 

Padronização das concentrações de 

soros e conjugados anti-IgG AF350, 

anti-IgM AF647, anti-IgA AF488 

humanos no FISA isolado em placas 

de 96 poços  

 

10 

 

Leite 0.3 % 

 

1:100 

1:200 

1:100 

1:200 

1:400 

1:800 

Padronização da ordem de adição 

dos conjugados e análise da 

interferência de leitura conjunta em 

cada amostra de soro no FISA 

triplex em placas de 96 poços 

 

10 

 

Leite 0.3 % 

 

1:200 

 

1:400 

 

Padronização das concentrações de 

extrato total de T. gondii, dos soros 

e dos tipos de proteína bloqueadora 

no FISA triplex em placas de 384 

poços 

1 

2 

3 

6 

12 

 

Leite 0.3 % 

Albumina 1 % 

 

1:100 

1:200 

 

1:400 

Padronização da metodologia de 

marcação do fluorocromo AF647 

em placas de 384 poços 

 

3 

 

Albumina 1 % 

 

1:200 

 

1:400 

     

*AgTg (µg/mL): Antígeno de Toxoplasma gondii. FISA: Ensaio fluorescente de fase sólida. *Conj: 

Concentração dos conjugados utilizados nos ensaios 
 

 

 

A leitura das placas foi realizada no espectrofluorímetro com filtros de 

excitação e emissão para cada conjugado fluorescente como descrito anteriormente. 

Nos ensaios triplex (FISAt), para detecção conjunta de IgG, IgM e IgA anti- T. gondii, 

os conjugados também foram diluídos em PBST na concentração de 1:400 e a ordem 

de adição foi avaliada. Condição 1- incubação dos conjugados separados: anti-IgM 

humano AF647, anti-IgA humano AF488 e anti-IgG humano AF350 respectivamente; 

Condição 2- incubação dos conjugados separados: anti-IgG humano AF350, anti-IgM 

humano AF647 e anti-IgA humano AF488 respectivamente, Condição 3- incubação 

dos conjugados separados: anti-IgA humano AF488, anti-IgG humano AF 350 e anti-
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IgM humano AF647 respectivamente, Condição 4- única etapa de incubação dos 

conjugados (Figura 14).  

 

 
 

Figura 14 -   Representação esquemática do ensaio fluorescente de fase sólida para 

detecção de IgG, IgM e IgA anti-T.gondii. Incubação dos conjugados 

anti-IgM humano AF4647, anti-IgA humano AF488 e anti-IgG humano 

AF350 (A) Incubação dos conjugados anti-IgG humano AF350, anti-

IgM humano AF647 e anti-IgA humano AF488 (B), incubação dos 

conjugados anti-IgA humano AF488, anti-IgG humano AF350 e anti-

IgM humano AF647 e única etapa de incubação dos conjugados (C). 

Autoria própria. 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 78 

 

 

 

4.6 Ensaios analíticos: Validação e aplicação do FISAt 

 

Após as padronizações realizamos os ensaios para validação do FISAt baseado 

no protocolo Ep12-A2160, descritos a seguir: 

 

4.6.1 Ensaios para avaliar a Sensibilidade, Especificidade, Valor Preditivo Positivo e 

Valor Preditivo Negativo e concordância Kappa 

 

Para esses ensaios realizamos o FISA triplex após padronizações e 

comparamos com o método automatizado Elecsys Toxo IgG/IgM, com o IFAT IgM 

realizados no setor de Imunologia do HCFMUSP e comparamos também com o 

ELISA IgG/IgM/IgA. Para essas comparações e análise da sensibilidade (Se) e 

especificidade (Sp) utilizamos uma classificação nas formas de expressão: ótima 

(Se>90% e Sp>95%), boa (Se>70% e Sp>80%) e moderada (Se<70% e Sp<80%). O 

coeficiente K (Cohen´s Kappa coefficient) foi usado para comparar os resultados do 

método Elecsys Toxo IgM/IgG, ELISA IgG/IgM/IgA e IFAT IgM com o método 

triplex FISAt IgM/IgG/IgA. A melhor comparação entre o Elecsys Toxo ou ELISA ou 

IFAT com o FISAt aumenta o valor do coeficiente Kappa. A concordância perfeita é 

o coeficiente Kappa igual a 1 e concordância casual o coeficiente Kappa é igual a 0. 

Coeficiente Kappa entre 0.81 e 0.99 é considerado como uma concordância quase 

perfeita ou excelente, enquanto que o valor entre 0.61 e 0.80 indica substâncial ou boa 

concordância e o valor entre 0.41 e 0.60 indica concordância moderada.161  

 

 

4.6.2 Ensaio fluorescente triplex para detecção simultânea de IgG, IgM e IgA anti-T. 

gondii 

 

  A sensibilização de microplacas pretas de 96 poços Costar de alta ligação (High 

Binding, Corning®) foi realizada com extrato total de taquizoítos de T. gondii com 

100µL/poço diluído em tampão carbonato de sódio. Após incubação por 18 horas em 

câmara úmida a 4ºC, as placas foram lavadas 5 vezes com PBST. A seguir, as 

microplacas foram bloqueadas com 250µL/poço com PBSTA (PBS + Tween-20® + 
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Albumina bovina 1%) e incubadas a 37ºC durante 1h e lavadas. As amostras de soro 

foram diluídas em PBSTA a aplicadas 100µL/poço em triplicatas. Após essa etapa, o 

conjugado anti-IgM humano AF647 foi diluído em PBSTA na concentração de 1:400 

e aplicado nos poços da microplaca, seguido de incubação por 1h a 37ºC. Após esse 

procedimento, as microplacas foram lavadas e foi adicionado o conjugado anti-IgA 

humano AF488 diluído em PBSTA na concentração de 1:400, seguido de incubação 

durante 1h a 37ºC e por fim após lavagens foi adicionado o conjugado anti-IgG 

humano AF350 também diluído em PBSTA na concentração de 1:400, como 

padronizado anteriormente. As microplacas foram incubadas durante 1h a 37ºC e 

lavadas. Foi adicionado 100µL/poço de PBS e foi realizada a leitura no 

espectrofluorímetro nos filtros de excitação de 590nm BW 20nm e emissão de 670nm 

BW 40nm para a detecção de IgM anti-T. gondii, nos filtros de excitação de 485nm 

BW 20nm e emissão de 535nm BW 25nm para a detecção de IgA anti-T. gondii, e nos 

filtros de excitação de 360nm BW 35nm e emissão de 430nm BW 35nm para a 

detecção de IgG anti-T. gondii.  

 

 

4.6.3 Ensaio imunoenzimático de fase sólida (ELISA) e ensaio de avidez de IgG, IgM 

e IgA anti-T. gondii. 

 

A sensibilização de microplacas transparentes de 384 poços Costar (Corning®, 

Steube, NY, USA) foi realizada com extrato total de taquizoítos de T. gondii (50 

µL/poço), diluído em tampão carbonato de sódio. As microplacas foram incubadas por 

18 horas em câmara úmida a 4ºC e em seguida, lavadas com PBST (PBS + Tween-

20® 0,05 %). A seguir, as microplacas foram bloqueadas com leite desnatado Molico® 

1 % (PBSTL) (120µL/poço), incubadas a 37ºC durante 1h e lavadas. As amostras de 

soro foram diluídas, na concentração de 1:200 em PBSTL e aplicadas 50µL por poço, 

em triplicatas. As microplacas foram incubadas a 37°C por 1h e lavadas novamente. 

Para a detecção de anticorpos IgG foi adicionado o conjugado peroxidase anti-IgG 

humano (Sigma®, St Louis, MO, USA), diluído em PBSTL, na concentração de 1:5000 

(50µL/poço). As microplacas foram incubadas a 37°C por mais 1h e lavadas. A seguir, 

foram aplicados 50µL/poço de solução cromógena TMB (3,3',5,5'-
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tetramethylbenzidine, Sigma®). Após a incubação das microplacas a temperatura 

ambiente por 15 minutos ao abrigo da luz, a reação foi interrompida com HCL 4 N 

(25µL/poço). A leitura das placas foi realizada no espectrofluorímetro Multi-mode 

Microplate Reader FilterMax F5 (Molecular Devices®, Califórnia, USA) em filtro de 

absorbância de 450nm.  Para a detecção de IgM e IgA foi utilizado o mesmo 

procedimento descrito anteriormente com adição do conjugado anti-IgM humano 

peroxidase (Sigma®) na diluição de 1:4000 ou anti-IgA humano peroxidase (Sigma®) 

na diluição de 1:500. E para a detecção da avidez de anticorpos IgG anti-T. gondii foi 

usada a mesma metodologia descrita acima exceto pela adição de ureia 6M em 

duplicatas com período de incubação de 15 minutos a 37ºC após a lavagem da etapa 

de adição e incubação dos soros, e pela adição de conjugado peroxidase anti-IgG 

humano (1:5000, Sigma®). O índice de avidez (IA) em porcentagem foi calculado com 

o resultado de absorbância da leitura da placa lavada com o tampão com ureia 6M 

(ABS U+) dividido pela absorbância da leitura da placa sem a lavagem com o tampão 

de ureia (ABS U-) e multiplicado por 100, como indicado pela fórmula: IA= [(ABS 

U+)/(ABS U-)] x 100. Os resultados foram expressos em porcentagem de avidez e os 

parâmetros foram: baixa avidez - menor ou igual a 30 %, avidez intermediária - entre 

31-60 % e alta avidez - maior que 60 %162. 

 

 

4.6.4 Determinação do cut-off no ELISA e no FISAt para detecção de anticorpos IgG, 

IgM e IgA anti-T. gondii 

 

Para o ELISA e para o FISAt, o cut-off foi obtido pelo cálculo da média das 

leituras dos soros negativos adicionado de dois desvios-padrão. Além disso, para o 

FISA triplex o cut-off também foi obtido através da análise da curva ROC com o 

Elecsys Toxo ou o ELISA como teste de referência.  
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4.6.5 Ensaios de estabilidade dos conjugados marcados com fluorocromos  

 

Para esses ensaios realizamos o FISAt como descrito em 5.6.2, porém com 

algumas modificações na etapa de adição do anticorpo primário e sensibilização.  

Fizemos 3 testes de estabilidade dos conjugados fluorescentes: a) Avaliação da leitura 

da reatividade dos conjugados fluorescentes no espectrofluorímetro em até 24 horas 

após a finalização do FISAt com concentrações de IgG, IgM e IgA humano a partir de 

uma diluição seriada base 2 de 10µg/mL até 0.005µg/mL em tampão carbonato 

bicarbonato na etapa de sensibilização e b) Avaliação dos conjugados fluorescentes 

após 18 meses de marcação dos anticorpos secundários com os fluorocromos Alexa 

Fluor® também com concentrações de imunoglobulinas específicas humanas como 

descrito no item a.  

 

 

4.6.6 Ensaio de reprodutibilidade  

 

O ensaio de reprodutibilidade foi realizado no FISAt como descrito em 5.6.2 

com 40 amostras de soro: 20 amostras positivas e 20 amostras negativas para IgG, IgM 

e IgA após 6 meses da realização do primeiro ensaio. 

 

 

4.6.7 Ensaios de repetitividade  

 

Para a análise de repetitividade realizamos 2 ensaios:  um ensaio com amostras 

de soro positivas e negativas para a detecção de IgG, IgM e IgA anti- T. gondii e um 

ensaio com imunoglobulinas humanas IgG, IgM e IgA adsorvidas nas microplacas que 

foram utilizadas também como controle da reatividade dos conjugados fluorescentes 

anti-IgG humano AF350, anti-IgM humano AF647 e anti-IgA humano AF488. 
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4.6.7.1 Amostras de soro  

 

As microplacas do FISAt foram sensibilizadas com 10µg/mL de extrato total 

de taquizoítos de T. gondii com 100µL/poço diluído em tampão carbonato bicarbonato 

de sódio, incubadas por 18 horas em câmara úmida a 4ºC e lavadas 5 vezes com PBST. 

Foram adicionados um soro positivo e um negativo para IgG, IgM e IgA anti-T. gondii 

em 30 replicatas a 100µL/poço diluídos em PBSTA. A microplaca foi incubada a 37ºC 

durante 1h e as etapas seguintes de adição dos conjugados, incubações e lavagens 

foram realizadas como descrito em 5.6.2. 

 

 

4.6.7.2 Imunoglobulinas humanas IgG, IgM e IgA  

 

As microplacas do FISAt foram sensibilizadas com imunoglobulinas humanas 

IgG purificada e IgM e IgA comerciais (Sigma®) como controle de reatividade de cada 

um dos conjugados produzidos (Figura 15). A análise dos controles foi realizada em 

15 ensaios diferentes durante 6 dias: 2 ensaios por dia e no último dia foram feitos 3 

ensaios. Foram adicionadas na etapa de sensibilização do FISAt, tres concentrações de 

imunoglobulinas humanas, e essas concentrações foram padronizadas e escolhidas de 

acordo com o valor de um soro fortemente positivo, fracamente positivo e negativo no 

FISAt na detecção de anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii. As concentrações de 

IgG foram de 3µg/mL, 0.5µg/mL e 0.05µg/mL, de IgM foram 0.5µg/mL, 0.2µg/mL e 

0.05µg/mL e IgA foram 0.1µg/mL, 0.05µg/mL e 0.005µg/mL (Figura 10). Os poços 

com os controles de IgG, IgM e IgA foram bloqueados com PBSTA. As microplacas 

foram lavadas e incubadas a 37 ºC com os conjugados anti-IgG humano AF350, anti-

IgM humano AF647 e anti-IgA humano AF488 separadamente e após novas lavagens 

foi adicionado em todos os poços PBS e realizada a letiura como descrito 

anteriormente.  
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Figura 15 -  Representação esquemática de controles das reações de imuoensaios 

convencionais (A) com soros positivos (Pos) e soros negativos (Neg) e 

controles utilizados para a reatividade dos conjugados fluorescentes 

anti-IgG humano (azul) anti-IgM humano (vermelho) e anti-IgA 

humano (verde) com concentrações de imunoglobulinas humanas IgG, 

IgM e de IgA (B). Autoria própria. 

 

 

 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 84 

 

 

 

4.7 Controle de qualidade interno do FISAt 

 

A partir dos resultados obtidos no ensaio anterior de repetitividade de 

imunoglobulinas humanas purificadas IgG, IgM e IgA em concentrações escolhidas 

como controles positivos e negativos em 15 ensaios diferentes, realizamos um teste de 

controle de qualidade interno do FISAt. Esse teste foi realizado através do mapa de 

Levey Jennings a partir dos resultados obtidos nas dosagens diárias dos controles 

positivos e negativos compreendidos entre ± 3 desvios-padrão.163 

 

 

4.8 Análise estatística  

 

 A análise da curva padrão de unidades arbitrárias de fluorescência em relação 

à quantidade de imunoglobulinas foi feita pelo teste de regressão não-linear e o teste 

de reprodutibilidade foi feito pela regressão linear. A comparação de valores 

quantitativos foi feita pelo teste ANOVA ou pelo teste t, verificando-se a 

homogeneidade de variâncias. Foram consideradas significativas as comparações cuja 

probabilidade de igualdade foi menor que 5 % (p < 0.05). O coeficiente de variação 

(CV) foi estabelecido como limite CV < 25% de acordo com o protocolo de validação. 

Os testes mencionados anteriormente e os índices de sensibilidade, especificidade, 

valores preditivos positivo e negativo e a curva ROC foram feitos utilizando o pacote 

estatístico GraphPad Prism 5.0 (GraphPad software, Inc San Diego, Califórnia, USA). 

O coeficiente Kappa foi realizado no pacote estatístico BioEstat 5.0 (BioEstat 

software). 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Ensaios pré-analíticos 

 

Caracterização dos fluorocromos, análise de interferência dos filtros para 

detecção, padronização dos filtros para detecção dos fluorocromos, padronização das 

concentrações de conjugados com anticorpos específicos comerciais e soro humano e 

escolha do melhor conjugado para detecção de anticorpos IgM. 

 

 

5.1.1 Caracterização dos conjugados fluorescentes 

 

Antes de iniciar as padronizações da técnica imunofluorescente de fase sólida, 

testamos a interferência da largura da banda passante (BW) dos filtros escolhidos para 

excitação e emissão dos fluorocromos e a interferência da detecção de cada um dos 

fluorocromos pelos filtros não específicos. Na análise dos filtros, observamos que não 

houve interferência de variação de banda entre os filtros de excitação e seus 

correspondentes de emissão utilizados para cada fluorocromo (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 - Seleção do comprimento de onda dos filtros de excitação e emissão 

utilizados para os fluorocromos AF350, AF647 e AF488. A: Filtro de 

excitação 350nm com variação de banda (BW) de 35nm e filtro de 

emissão de 460nm com BW de 35nm. B: Filtro de excitação 595nm com 

BW de 8nm e emissão 670nm com BW de 40nm. C: Filtro de excitação 

485nm com BW de 20nm e emissão de 535nm com BW de 25nm. 
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Na análise de leitura dos fluorocromos AF350, AF488 e AF647 com os filtros 

de excitação e emissão utilizados, observa-se que os fluorocromos só foram detectados 

pelo seu filtro específico de excitação e emissão: o fluorocromo AF350 excita a 360nm 

e emite a 430nm (Gráfico 2A), o fluorocromo AF488 excita a 488nm e emite a 535nm 

(Gráfico 2B) e o fluorocromo AF647 excita a 595nm e emite a 670nm (Gráfico 2C). 
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Gráfico 2 -     Análise de Interferência de detecção dos fluorocromos Alexa Fluor 350 

(A) Alexa Fluor 647 (B) e Alexa Fluor 488 (C). Detecção dos 

fluorocromos pelos filtros de Excitação: 360nm, 595nm e 488nm e 

Emissão: 430nm, 670nm e 535nm.  
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5.1.2 Purificação dos anticorpos marcados com fluorocromos 

 

Na cromatografia de exclusão molecular dos anticorpos marcados com 

fluorocromos foram coletadas 25 frações de 1mL. Os perfis cromatográficos estão 

representados no Gráfico 4. A taxa média molar da quantidade de fluorocromo por 

anticorpo (F/P) do maior pico cromatográfico (tubo 6) foi de 16.80 moles de AF350 

por mol de anti-IgG humano conjugado. Entre as frações 10 e 15 observa-se que houve 

um aumento da absorbância a 340nm, detectando a separação do fluorocromo 

excedente. A fração 6 foi utilizada nos ensaios imunofluorescentes (Gráfico 3A). Já a 

marcação do anti-IgM humano com AF647 obteve uma taxa média molar de 

fluorocromo por anticorpo (F/P) do maior pico cromatográfico observado (tubo 6) de 

3.73 moles de AF647 por mol de anticorpo. Houve uma pequena quantidade de 

fluorocromo excedente que podemos observar entre as frações 9 e 11 e a fração 6 foi 

utilizada nos ensaios imunofluorescentes (Gráfico 3B). Após a marcação e purificação 

do anti-IgA humano com o fluorocromo AF488 observou-se uma taxa média molar de 

fluorocromo por anticorpo (F/P) do maior pico cromatográfico (tubo 5) de 4.28 moles 

de AF488 por mol de anticorpo. Entre as frações 8 e 15 podemos observar o AF488 

excedente. A fração 5 foi utilizada nos ensaios imunofluorescentes (Gráfico 3C).  
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Gráfico 3 -     Perfis cromatográficos de exclusão molecular dos anticorpos marcados 

com fluorocromos em coluna Sephadex G-25-40;10-40µM, sob o fluxo 

de 1mL por minuto e frações de 1mL. A: Conjugado anti-IgG humano 

após marcação com AF350. B: Conjugado anti-IgM humano após 

marcação com AF647. C: Conjugado anti-IgA humano após marcação 

com AF488.  
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5.1.3 Análise da eficiência dos conjugados anti-IgG humano AF350, anti-IgM humano 

AF647 e anti-IgA humano AF488 com diferentes concentrações de imunoglobulinas 

de classe IgG, IgM e IgA comerciais  

 

Para o conjugado anti-IgG humano marcado com AF350, observa-se alta 

correlação de Pearson com r2 ≥ 90% em todas as diluições do conjugado para 

reatividade à IgG adsorvida em microplaca (Gráfico 4A). Para o conjugado anti-IgM 

humano marcado com AF647 observa-se também uma alta correlação de Pearson, 

mantendo o perfil de reatividade à IgM adsorvida em microplaca com r2 ≥ 90% 

(Gráfico 4B). E para o conjugado anti-IgA humano marcado com AF488 observa-se 

que também se manteve o mesmo perfil de reatividade às concentrações de 

imunoglobulina de classe A humana, com r2 ≥ 90% até a diluição de 1/1600 (Gráfico 

4C).  
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Gráfico 4 -   Reatividade em unidades arbitrárias de fluorescência dos conjugados 

purificados em relação às diferentes concentrações de imunoglobulinas 

humanas específicas adsorvidas na microplaca. A: conjugado anti-IgG 

humano AF350. B: conjugado anti-IgM humano AF647. C: Conjugado 

anti-IgA humano AF488.  
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5.1.4 Comparação entre a reatividade do conjugado comercial peroxidase e o 

conjugado marcado com fluorocromos em relação às imunoglobulinas comerciais 

 

Na comparação dos conjugados comerciais peroxidase e conjugados marcados 

com fluorocromos observa-se que ambos detectaram diferentes concentrações de 

imunoglobulinas específicas adsorvidas na microplaca. A detecção das 

imunoglobulinas com o conjugado anti-IgG humano marcado com AF350 apresentou 

um r2 de 0.91 e a detecção de IgG pelo conjugado comercial peroxidase mostrou um 

r2 de 0.99. Os dois conjugados conseguiram diferenciar a detecção de imunoglobulinas 

específicas até a concentração de 30ng/mL (Gráfico 5A). A comparação entre os 

conjugados anti-IgM humanos comercial e marcado com o fluorocromo AF647 

mostrou similaridade entre a detecção de imunoglobulinas específicas, com maior r2 

para detecção com o conjugado fluorescente de 0.99. A detecção com o conjugado 

comercial obteve um r2 de 0.97 e para ambos os conjugados houve detecção de 

imunoglobulina específica até a concentração de 15ng/mL (Gráfico 5B). A 

comparação entre os conjugados anti-IgA humano comercial e marcado com AF488 

mostrou também uma similaridade na detecção de imunoglobulinas específicas. Para 

o conjugado comercial obteve-se um r2 de 0.97 e para o conjugado fluorescente o perfil 

de detecção das imunoglobulinas mostrou um r2 de 0.99. Ambos conjugados 

detectaram imunoglobulina A humana até a concentração de 15ng/mL (Gráfico 5C). 
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Gráfico 5 -  Comparação da reatividade dos conjugados marcados com peroxidase e 

fluorescência a partir de concentrações seriadas de imunoglobulina 

humana específica. A: anti-IgG humano. B: anti-IgM humano. C: anti-

IgA humano.  
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5.1.5 Padronização da concentração de soro e conjugados no FISA isolado 

 

Nesse ensaio, observa-se que em todas as concentrações testadas o conjugado 

anti-IgG humano AF350 foi capaz de discriminar soros positivos e negativos (Gráfico 

6). Observa-se uma redução da intensidade de fluorescência, sobretudo, na detecção 

dos soros positivos conforme maiores diluições de conjugado e soro. Apenas na 

concentração de conjugado 1:400, a média da reatividade dos soros positivos na 

diluição de 1:100 foi similar à diluição de 1:200 (Gráfico 6C). 

 

 

 

Gráfico 6 -  Padronização da diluição do conjugado anti-IgG humano marcado com 

AF350 com AF350 com 4 soros positivos e 2 negativos para anticorpos 

IgG anti-T. gondii em duplicatas. A: concentração do conjugado 1:100. 

B: concentração do conjugado 1:200. C: concentração do conjugado 

1:400. D: concentração do conjugado 1:800. Diluição 1:100 dos soros 

positivos (pos 1:100); diluição 1:100 dos soros negativos (neg 1:100); 

diluição 1:200 dos soros positivos (pos 1:200) e diluição 1:200 dos soros 

negativos (neg 1:200). 
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Para a detecção de anticorpos IgM anti-T.gondii, o conjugado anti-IgM 

humano marcado com AF647 não discriminou os soros positivos e negativos apenas 

na concentração de conjugado 1.800 e soro 1.200 (Gráfico 7).    

 

 

 

Gráfico 7 -  Padronização da diluição do conjugado anti-IgM humano marcado com 

AF647 com 4 soros positivos e 2 negativos para anticorpos IgM anti-T. 

gondii em duplicatas. A: concentração do conjugado 1:100. B: 

concentração do conjugado 1:200. C: concentração do conjugado 1:400. 

D: concentração do conjugado 1:800. Diluição 1:100 dos soros positivos 

(pos 1:100); diluição 1:100 dos soros negativos (neg 1:100); diluição 

1:200 dos soros positivos (pos 1:200) e diluição 1:200 dos soros 

negativos (neg 1:200).  

 

 

Na detecção de anticorpos IgA anti-T.gondii, houve discriminação entre soros 

positivos e negativos em todas as concentrações de soro e conjugados sem grandes 

variações na média de detecção das amostras positivas na diluição de soro 1:100 e 

conjugados 1:400 e 1:800 (Gráfico 8C e 8D). 
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Gráfico 8 -   Padronização da diluição do conjugado anti-IgA humano marcado com 

AF488 com 3 soros positivos e 2 negativos para anticorpos IgA anti-T. 

gondii em duplicatas. A: concentração do conjugado 1:100. B: 

concentração do conjugado 1:200. C: concentração do conjugado 1:400. 

D: concentração do conjugado 1:800. Diluição 1:100 dos soros positivos 

(pos 1:100); diluição 1:100 dos soros negativos (neg 1:100); diluição 

1:200 dos soros positivos (pos 1:200) e diluição 1:200 dos soros 

negativos (neg 1:200).  

 

 

Nos ensaios imunofluorescentes realizados com os conjugados de forma 

isolada, observamos que todos os conjugados marcados e purificados foram eficientes 

na detecção de anticorpos específicos, com discriminação entre amostras positivas e 

negativas. Utilizando o critério baseado na menor concentração de conjugado e soro 

que proporcionou discriminação entre os soros positivos e negativos, em todos os 

conjugados avaliados, a diluição ótima dos conjugados foi de 1:400 e soro 1:200. Essas 
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concentrações foram utilizadas nos próximos ensaios para a padronização da detecção 

conjunta de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii no ensaio fluorescente tríplex de fase sólida 

(FISAt).  

 

 

5.1.6 Padronização da ordem de adição dos conjugados fluorescentes no FISAt 

 

  No ensaio de padronização das etapas de adição dos conjugados no ensaio 

fluorescente triplex, em relação ao conjugado anti-IgA humano, observamos que para 

os soros IgG+IgM+IgA+ (p=0.97), IgG+IgM+IgA- (p=0.63) e IgG-IgM-IgA- 

(p=0.77), a condição 1 foi a que mais se aproximou da reatividade das amostras na 

condição isolada; já para os soros IgG+IgM-IgA- foi a condição 3 (Gráfico 9C). Para 

o conjugado anti-IgM humano, observamos que para os todos os soros, a condição 1 

foi a que mais se aproximou da reatividade das amostras na condição isolada e os soros 

IgG-IgM-IgA-, além da condição 1 (p=1.00), a condição 4 (p=1.00) obteve os mesmos 

resultados da condição isolada (Gráfico 9B). Para o conjugado anti-IgG humano, 

observamos que para os soros IgG+IgM+IgA+, a condição 1 (p=0.63) foi a que mais 

se aproximou da reatividade das amostras na condição isolada; para os soros 

IgG+IgM+IgA- foi a condição 3 (p=0.24) e para os soros IgG+IgM-IgA- (p=0.75) e 

soros IgG-IgM-IgA- (p=0.50) foi a condição 4 (Gráfico 9A).  

 Na análise de interferência da reatividade dos conjugados adicionados por 

diferentes formas, a condição 1: incubação separada de anti-IgM humano AF647, anti-

IgA humano AF488 e anti-IgG humano AF350, adicionados nesta ordem obteve a 

reatividade de amostras de soro mais próximas (0.13< p≤ 1.00) à reatividade dos 

mesmos soros nas análises isoladas para todos os conjugados avaliados. Com isso, a 

condição de escolha para os próximos ensaios, foi a condição 1. A condição 4: 

conjugados diluídos no mesmo poço e adicionados ao mesmo tempo, obteve resultados 

mais próximos nos soros IgG-IgM-IgA- para os conjugados anti-IgM humano 

(p=1.00) e anti-IgG humano (p=0.7527), diferença estatística para algumas amostras 

detectadas apenas pelo conjugado anti-IgG humano, e não discriminou totalmente os 

soros positivos e negativos apenas para o conjugado anti-IgA humano.  
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Gráfico 9 -   Comparação da reatividade do anti-IgG humano AF350 (A), anti-IgM 

humano AF647 (B) e anti-IgA humano AF488 (C) no FISAt com todas 

as condições de adição dos conjugados: Condição isolada (i); incubação 

dos conjugados anti-IgM humano AF647, anti-IgA humano AF488 e 

anti-IgG humano AF350 (1); anti-IgG humano AF350, anti-IgM 

humano AF647 e anti-IgA humano AF488 (2) e anti-IgA humano 

AF488, anti-IgG humano AF 350 e anti-IgM humano AF647 (3) cada 

adição seguida de incubação e lavagem; e única etapa de incubação dos 

conjugados (4). 3 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas (Soros 

IgG+ IgM+ IgA+); 3 amostras de soro IgG e IgM positivas e IgA 

negativas (Soros IgG+ IgM+ IgA-); 3 amostras de soro IgG positivas e 

IgM e IgA negativas (Soros IgG+ IgM- IgA-); 3 amostras de soro IgG, 

IgM e IgA negativas: a faixa sombreada é a média desses soros 

negativos em todas as incubações para cada conjugado  ⃰p<0.05. 
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 Após padronização da metodologia de adição dos conjugados, e escolha da 

condição 1, realizamos a detecção conjunta de IgG, IgM e IgA em 20 amostras de soro 

(Gráfico 10). Observou-se que a comparação entre o FISA isolado e o triplex resultou 

em 100% de concordância e que há uma variação na intensidade de fluorescência 

avaliada em cada amostra de soro quando comparados o FISA isolado e o FISA triplex, 

porém essa variação não interfere na discriminação entre as amostras positivas e 

negativas para IgG, IgM ou IgA anti-T. gondii (Gráfico 11).  

 

 

 

 

Gráfico 10 -   Reatividade de amostras de soro na detecção de IgG, IgM e IgA anti-T. 

gondii pelos conjugados: anti-IgG humano AF350 (quadrado), anti-

IgM humano A647 (círculo) e anti-IgA humano AF488 (losango). FISA 

isolado (símbolo fechado); FISA triplex (símbolo aberto). 3 amostras 

de soro IgG, IgM e IgA positivas (Soros IgG+ IgM+ IgA+); 7 amostras 

de soro IgG e IgM positivas e IgA negativas (Soros IgG+ IgM+ IgA-); 

5 amostras de soro IgG positivas e IgM e IgA negativas (Soros IgG+ 

IgM- IgA-); 5 amostras de soro IgG, IgM e IgA negativas (Soros IgG- 

IgM- IgA-). As interrupções nos eixos separam os soros positivos dos 

negativos para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii. 
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Gráfico 11 -  Interferência da leitura de cada amostra de soro no FISA isolado 

(Isolado) e no FISA triplex (Triplex) para detecção de anticorpos IgG 

(A), IgM (B) e IgA (C) anti-T. gondii. As interrupções nos eixos 

separam os soros positivos dos soros negativos para cada anticorpo 

específico.  

 

 

 Após as análises de interferência da leitura simultânea dos anticorpos, 

iniciamos a padronização do FISAt em placas de 384 poços. 
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5.1.7 Padronização da concentração de antígeno e proteína de bloqueio no FISAt em 

placas de 384 poços 

 

 

5.1.7.1 Bloqueio com leite  

 

 Nos ensaios com 1µg/mL de antígeno e bloqueio com leite em placas de 384 

poços, não houve discriminação de todos os soros positivos e negativos para anticorpos 

IgG, IgM e IgA anti-T. gondii em nenhuma das diluições de soro testadas.  Mesmo 

assim, observamos discriminação entre a maioria das amostras positivas e negativas 

para anticorpos IgA anti-T. gondii nas diluições de 1:100 e 1:200 de soro. (Gráfico 

12).  
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Gráfico 12 -  FISAt com 1µg/mL de antígeno. Reatividade das amostras de soro 

positivas e negativas com o conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM 

humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras de soro IgG positivas 

e 3 amostras IgG negativas, 6 amostras de soro IgM positivas e 6 

amostras IgM negativas e 3 amostras de soro IgA positivas e 9 

amostras IgA negativas todas as amostras diluídas nas concentrações 

de 1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 1:200 (pos 1:200; neg 1:200).  

 

 

 

 Nos ensaios FISAt com 2µg/mL de extrato total de T. gondii, observa-se que 

houve discriminação das amostras positivas e negativas apenas para anticorpos IgG na 

concentração de soro 1:100 (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 - FISAt com 2µg/mL de antígeno. Reatividade das amostras de soro 

positivas e negativas com o conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM 

humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras de soro IgG positivas e 

3 amostras IgG negativas, 6 amostras de soro IgM positivas e 3 

amostras IgM negativas e 3 amostras de soro IgA positivas e 9 amostras 

IgA negativas, todas as amostras diluídas nas concentrações de 1:100 

(pos 1:100; neg 1:100) e 1:200 (pos 1:200; neg 1:200) e em duplicatas  

 

 Nos ensaios FISAt com 3µg/mL de extrato total de T. gondii, observa-se que 

houve discriminação entre os soros positivos e negativos para anticorpos IgG e IgM e 

IgA apenas na concentração de soro 1:100 (Gráfico 14). 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 105 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 - FISAt com 3 µg/mL de antígeno. Reatividade das amostras de soro 

positivas e negativas com o conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM 

humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras de soro IgG positivas e 

3 amostras IgG negativas, 6 amostras de soro IgM positivas e 3 

amostras IgM negativas e 9 amostras de soro IgA positivas e 3 amostras 

IgA negativas, todas as amostras diluídas nas concentrações de 1:100 

(pos 1:100; neg 1:100) e 1:200 (pos 1:200; neg 1:200) e em duplicatas.  

 

 

5.1.7.2 Bloqueio com albumina bovina (BSA)  

 

 Nos ensaios FISAt com bloqueio com albumina bovina e 1µg/mL de extrato 

total de T. gondii, observa-se que assim como nos ensaios com bloqueio com leite, não 

houve discriminação de soros positivos e negativos para anticorpos IgG, IgM e IgA, 

em nenhuma das diluições 1:100 e 1:200 (Gráfico 15).  
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Gráfico 15 - FISAt com 1 µg/mL de antígeno. Reatividade das amostras de soro 

positivas e negativas com o conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM 

humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras de soro IgG positivas e 

3 amostras IgG negativas, 6 amostras de soro IgM positivas e 3 

amostras IgM negativas e 3 amostras de soro IgA positivas e 3 amostras 

IgA negativas, todas as amostras diluídas nas concentrações de 1:100 

(pos 1:100; neg 1:100) e 1:200 (pos 1:200; neg 1:200) e em duplicatas.  

 

 

  

 Nos ensaios FISAt com 2 µg/mL de antígeno, observa-se que apenas houve 

discriminação entre as amostras de soro positivas e negativas para anticorpos IgA anti- 

T. gondii nas duas diluições de soro testadas (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 -    Ensaio imunofluorescente triplex com 2µg/mL de antígeno. Reatividade 

das amostras de soro positivas e negativas com o conjugado anti-IgG 

humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras 

de soro IgG positivas e 3 amostras IgG negativas, 6 amostras de soro 

IgM positivas e 3 amostras IgM negativas e 3 amostras de soro IgA 

positivas e 3 amostras IgA negativas, todas as amostras diluídas nas 

concentrações de 1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 1:200 (pos 1:200; neg 

1:200) e em duplicatas.  

 
 

 

Nos ensaios FISAt com 3µg/mL de antígeno, houve discriminação entre as 

amostras positivas e negativas para anticorpos IgG nas diluições 1:100 e 1:200 de soro, 

para anticorpos IgM na diluição de soro 1:200 e para anticorpos IgA anti- T. gondii 

nas diluições de 1:100 e 1:200 de soro (Gráfico 17).   

A comparação entre a melhor condição de bloqueio com leite (soros 1:100 e 

antígeno a 3µg/mL) com a condição escolhida para o bloqueio com albumina bovina 

(soros 1:200 e antígeno a 3 µg/mL) observamos que para os soros IgG positivos houve 
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um aumento significativo da intensidade de fluorescência (p<0.05), porém na 

comparação entre os valores IgG negativos, o bloqueio com leite permitiu uma discreta 

diminuição da fluorescência de fundo (p<0.05). Já em relação aos valores de 

intensidade de fluorescência para os soros IgM positivos (p=NS) e negativos (p=NS) 

e para os soros IgA positivos (p=NS) e negativos (p=NS) não houve diferença 

estatística. Além disso, o bloqueio com albumina bovina proporcionou discriminação 

de soros positivos e negativos com utilização de menores quantidades de soro (1:200). 

Com isso, consideramos que 3µg/mL de antígeno, bloqueio com albumina bovina e 

diluição de soro 1:200 foi a condição ideal para a realização do FISAt para detecção 

simultânea de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii em placas de 384 poços.  
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Gráfico 17 -   Ensaio imunofluorescente triplex com 3 µg/mL de antígeno. Reatividade 

das amostras de soro positivas e negativas com o conjugado anti-IgG 

humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA humano (C). 9 amostras 

de soro IgG positivas e 3 amostras IgG negativas, 6 amostras de soro 

IgM positivas e 3 amostras IgM negativas e 3 amostras de soro IgA 

positivas e 3 amostras IgA negativas, todas as amostras diluídas nas 

concentrações de 1:100 (pos 1:100; neg 1:100) e 1:200 (pos 1:200; neg 

1:200) e em duplicatas.  
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5.1.8 Padronização da concentração de fluorocromo AF647 marcado em anti-IgM 

humano para aumento da intensidade do sinal de fluorescência. 

 

A partir dos resultados obtidos da reatividade das amostras de soro na placa de 

384 poços, observa-se uma queda nas unidades arbitrarias de fluorescência comparada 

a reatividade dos conjugados em placas de 96 poços já esperada pela menor utilização 

de amostras, antígenos e conjugados. Observamos também, baixa intensidade do sinal 

e menor discriminação em unidades arbitrárias de fluorescência entre os soros 

positivos e negativos para anticorpos IgM anti-T. gondii quando comparados com a 

discriminação entre os soros positivos e negativos para anticorpos IgG e IgA. Nas 

placas de 96 poços, a menor discriminação entre os soros positivos e negativos 

observada entre as amostras selecionadas para as padronizações na detecção de 

anticorpos IgG (conjugado anti-IgG humano AF350) foi de cerca de 6000 unidades 

arbitrárias de fluorescência (u.a.f.), para a detecção de anticorpos IgA (conjugado anti-

IgA AF488) foi de 2700 u.a.f., e para anticorpos IgM (conjugado anti-IgM AF647), 

um valor muito menor de cerca de 60 u.a.f, quando comparado com os outros 

conjugados (Gráfico 18). Nas placas de 384 poços, a menor discriminação entre os 

soros positivos e negativos observada entre as amostras selecionadas para as 

padronizações na detecção de anticorpos IgG foi de 872 unidades arbitrárias de 

fluorescência (u.a.f.), para a detecção de anticorpos IgA foi de 424 u.a.f., e para 

anticorpos IgM foi de 29 u.a.f. 
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Gráfico 18 -   Discriminação entre soros positivos e negativos para anticorpos anti-T. 

gondii. Comparação entre o menor valor em unidades arbitrárias de 

fluorescência (u.a.) da reatividade de uma amostra de soro positiva e 

maior valor de fluorescência de uma amostra de soro negativa entre os 

soros controles detectados pelos conjugados marcados com AF350, 

AF488 e AF647. 

 

 

No ensaio de comparação entre as diferentes metodologias testadas para 

marcação de anticorpos anti-IgM humano com o fluorocromo AF647, observou-se que 

quando realizada a conjugação 2 (menores quantidades de moléculas de fluorocromo 

por molécula de anticorpo) foi possível detectar imunoglobulinas comerciais (Gráfico 

19A), porém com menor discriminação entre as amostras positivas e negativas do que 

a conjugação inicial (Gráfico 19B). Quando realizada a conjugação 3, observou-se que 

não houve a detecção de imunoglobulinas a partir da concentração de 1.21µg/mL 

(Gráfico 19C). Já os conjugados produzidos pelas outras metodologias avaliadas, 

detectaram IgM até a concentração de 9ng/mL. 
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Gráfico 19 -  Comparação da reatividade do anti-IgM humano marcado com AF647 

em 3 conjugações diferentes concentrações seriadas de imunoglobulina 

M humana (A). Reatividade de amostras de soro positivas e negativas 

para anticorpos IgM anti-T. gondii com conjugados marcados por 

diferentes metodologias. Soros IgM positivos (Conj 1 pos) e IgM 

negativos (Conj 1 neg) detectados pelo conjugado obtido da primeira 

metodologia descrita, baseada no excesso molar. Soros IgM positivos 

(Conj 2 pos) e IgM negativos (Conj 2 neg) detectados pelo conjugado 

obtido da segunda metodologia realizada, baseada na ótima proporção 

molar F/P (B). 
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Na tentativa de aumentar o sinal de detecção das amostras IgM anti-T. gondii, 

avaliamos também a reatividade das amostras de soro com anti-IgM humano marcado 

com NHS-Rodamina (Pierce®) utilizado em estudo anterior, não interferente com os 

outros filtros utilizados para os conjugados Alexa Fluor® (Gráfico 20) e produzidos 

com a mesma metodologia de marcação da conjugação 1 do anti-IgM humano com 

AF647.  

 

 

 

Gráfico 20 -  Detecção do fluorocromo NHS-Rodamine® pelos filtros de Excitação: 

360nm, 595nm, 488nm e 595nm e Emissão: 430nm, 670nm e 535nm e 

670nm.  

 

 

Observa-se que a intensidade de fluorescência foi maior quando ocorre a 

detecção pelo conjugado anti-IgM humano-NHS-Rodamina comparada com a 

detecção pelo conjugado anti-IgM humano marcado com AF647 pela conjugação 1, 

porém a menor discriminação entre os soros positivos e negativos foi de 43 unidades 

arbitrarias de fluorescência, similar à menor discriminação pelo conjugado anti-IgM 
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humano AF647 (Gráfico 21). O uso do conjugado anti-IgM humano NHS-Rodamina 

pode ser aprimorado, com novas padronizações e concentrações de uso em 

microplacas de 384 poços. Além disso, não houve detecção do NHS-Rodamina pelos 

outros filtros utilizados para detecção dos fluorocromos da linha Alexa Fluor. Com 

isso, novas abordagens fluorescentes podem ser realizadas com 4 detecções distintas 

em uma única reação. 

 

 

 

Gráfico 21 -  Diferença da reatividade do conjugado anti-IgM humano AF647 e do 

conjugado anti-IgM humano NHS-Rodamina na detecção de amostras 

positivas e negativas em duplicatas para anticorpos IgM anti-T. gondii 

no FISAt. Soros IgM positivos detectados pelo AF647 (AF647 pos). 

Soros IgM negativos detectados pelo AF647 (AF647 neg). Soros IgM 

positivos detectados pelo NHS-Rodamina (NHS-Rod pos). Soros IgM 

negativos detectados pelo NHS-Rodamina (NHS-Rod neg). 
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5.1.9 Padronização dos filtros de excitação de fluorocromos para uso em ensaios 

fluorescentes de fase sólida. 

 

Analisamos a detecção do fluorocromo AF647 por outros dois filtros de 

excitação (Ex 590nm BW 20nm e Ex 615nm BW 30nm) com uma largura de banda 

passante um pouco maior que a do filtro anterior (BW 8nm) (Gráfico 22A), não 

interferente com o filtro de emissão (Gráfico 22B) e também com espectro de 

excitação também não interferente com os outros fluorocromos utilizados (Gráfico 

23A).  
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Gráfico 22 -  Interferência dos comprimentos de onda dos filtros testados para 

excitação do AF647 (A). Comprimento de onda do filtro de excitação 

590nm com variação da banda passante (BW) de 20nm e do filtro de 

emissão 670nm com variação da BW de 40nm (B). 

  

 

A maior largura da banda passante (BW 20nm) possibilitou uma maior energia 

de excitação, o que foi suficiente para aumentar a intensidade de fluorescência na 

detecção do fluorocromo AF647 (Gráfico 23B) e a discriminação entre os soros 

positivos e negativos para anticorpos IgM anti-T.gondii (Gráfico 24) (300 u.a.f -

Ex615nm, 29 u.a.f.- Ex595nm).  
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Gráfico 23 -     Detecção dos fluorocromos Alexa Fluor® 488, Alexa Fluor® 350 e 

Alexa Fluor® 647 pelos filtros de excitação 590nm BW20nm e 

emissão 670nm (A). Fluorescência do Alexa Fluor® 647 detectada 

pelo filtro de excitação 595nm BW 8nm e 590nm BW 20nm (B). 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 118 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 -   Diferença da reatividade do conjugado anti-IgM humano AF647 na 

detecção de amostras positivas e negativas em duplicatas para 

anticorpos IgM anti-T. gondii no FISA triplex. Soros IgM positivos 

detectados pelo filtro de excitação padronizar 595nm BW8nm (Ex 

595.8 pos). Soros IgM negativos detectados pelo filtro de Excitação 

595nm BW 8nm (Ex 595.8 neg). Soros IgM positivos detectados pelo 

filtro de Excitação 590nm BW 20nm (Ex 590.20 pos). Soros IgM 

negativos detectados pelo filtro de Excitação 590nm BW 20nm (Ex 

590 neg). 

 

A padronização do uso dos filtros também resultou na detecção de outro 

fluorocromo disponível comercialmente, o Alexa Fluor® 568. O filtro para detecção 

deste fluorcromo escolhido de acordo com o espectro máximo de excitação (Ex 578nm 

BW8nm) também não possibilitou a leitura devido à sobreposição do comprimento de 

onda desse filtro com o filtro de emissão e, com isso, testamos outros filtros de 

excitação para o uso deste fluorocromo (Ex 535nm BW25nm e 565nm BW30nm) 

(Gráfico 25A). 
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Gráfico 25 -   Interferência dos filtros de excitação para o fluorocromo AF568 no filtro 

de emissão (A). Comprimento de onda dos filtros de excitação 535nm 

com variação da banda passante (BW) de 25nm e 585nm com BW de 

8nm e do filtro de emissão 595nm com variação da BW de 35nm (B).  
 

 

O filtro de excitação 535nm BW 25nm apesar de não se aproximar do espectro 

máximo de excitação do fluorocromo, não interferiu com o espectro de emissão 

correspondente de 595nm BW5nm (Gráfico 25B) e aumentou a intensidade de 

fluorescência detectada para este fluorocromo (Gráfico 26).  
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Gráfico 26 -   Intensidade de fluorescência do Alexa Fluor® 568 detectada pelo filtro 

de excitação dos outros fluorocromos (A). Intensidade de fluorescência 

do AF568 detectada pelos filtros de excitação 585nm BW8nm e 535nm 

BW25nm, ambos com emissão 595nm (B).  
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Além disso, este fluorocromo não foi detectado pelos filtros de excitação 

350nm e 488nm e emissão 430nm e 535nm, utilizados para os outros fluorocromos 

escolhidos para o FISAt, apesar de observarmos uma pequena detecção deste 

fluorocomo pleo filtro de excitação 590nm e emissão 670nm utilizado para o AF647 

(Gráfico 26A).  

 

 

 
 

 

Gráfico 27 -  Diferença da reatividade do conjugado anti-IgM humano AF647 e do 

conjugado anti-IgM humano AF568 na detecção de amostras positivas 

e negativas em duplicatas para anticorpos IgM anti-T. gondii. Soros 

IgM positivos detectados pelo AF647 (AF647 pos). Soros IgM 

negativos detectados pelo AF647 (AF647 neg). Soros IgM positivos 

detectados pelo AF568 (AF568 pos). Soros IgM negativos detectados 

pelo AF568 (AF568 neg). 

 

Apesar da eficiência da detecção de anticorpos IgM pelo conjugado anti-IgM 

humano marcado com AF568 com discriminação entre as amostras positivas e 

negativas (Gráfico 27), observa-se menor intensidade de fluorescência na detecção dos 

soros IgM positivos e menor discriminação entre as amostras positivas e negativas (44 
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u.a.f), quando comparados com a detecção pelo conjugado anti-IgM humano marcado 

com AF647 utilizando o filtro 590nm BW20nm (300 u.a.f.). Com isso, optamos por 

continuar as padronizações do teste utilizando o anticorpo anti-IgM humano 

conjugado com o fluorocromo AF647 com detecção pelos filtros de excitação 590nm 

BW20nm e emissão 670nm BW40nm. 

 

 

5.1.10 Reavaliação da leitura em unidades arbitrarias de fluorescência da reatividade 

de amostras de soro positivas e negativas para anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. 

gondii no FISA triplex nas placas de 384 poços. 

 

 

Após a escolha de marcação do anti-IgM humano e padronização do filtro, 

testamos uma maior quantidade de amostras IgG, IgM e IgA positivas e negativas na 

placa de 384 poços e observamos que não foi possível a discriminação total das 

amostras positivas e negativas para anticorpos IgG, IgM e IgA nas concentrações de 

3µg/mL (Gráfico 28), 6µg/mL (Gráfico 29) e 12µg/mL (Gráfico 30) de antígeno 

utilizadas nos ensaios. Apesar disso, observamos uma diferença significativa entre a 

detecção de amostras positivas e negativas para anticorpos IgM nas concentrações de 

antígeno a 3µg/mL (p<0.0001) e a 6µg/mL (p<0.05) e para anticorpos IgA a 3µg/mL 

(p<0.05) e a 6µg/mL (p<0.05), o que não foi possível observar na detecção de 

anticorpos IgG, que não apresentou diferença estatística entre as amostras positivas e 

negativas nas concentrações de antígeno a 3µg/mL (p=NS) e a 6µg/mL (p=NS). A 

maior quantidade de antígeno utilizado (12µg/mL) foi essencial para a discriminação 

das amostras de soro positivas e negativas tanto na detecção de anticorpos IgG 

(p<0.001), quanto de anticorpos IgM (p<0.001) e IgA (p<0.005) anti-T. gondii. Com 

isso, foi possível verificar que quanto maior a concentração de antígeno melhor a 

discriminação das amostras IgG positivas e negativas no FISA triplex. 
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Gráfico 28 -  FISAt em microplacas de 384 poços com 3 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA 

humano (C). 8 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas (pos) e 8 

amostras IgG, IgM e IgA negativas (neg) em duplicatas. 
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Gráfico 29 -  FISAt em microplacas de 384 poços com 6 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA 

humano (C). 8 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas (pos) e 8 

amostras IgG, IgM e IgA negativas (neg) em duplicatas. 
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Gráfico 30 -  FISAt em microplacas de 384 poços com 12 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA 

humano (C). 8 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas (pos) e 8 

amostras IgG, IgM e IgA negativas (neg) em duplicatas. 

 

 

Apesar da diferença estatística entre as amostras positivas e negativas das 

imunoglobulinas testadas na concentração de antígeno a 12µg/mL, tivemos algumas 

amostras discordantes em relação aos resultados obtidos no Elecsys Toxo IgG/IgM e 

no ELISA IgA. Algumas amostras positivas não foram detectadas e algumas amostras 

negativas tiveram alta intensidade de fluorescência, o que não ocorreu quando 

testamos os mesmos soros nas placas de 96 poços com discriminação total entre 

amostras positivas e negativas (Gráfico 31). Assim, escolhemos as placas de 96 poços 

para continuar as análises do FISAt. 
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Gráfico 31 -  FISAt em microplacas de 96 poços com 10 µg/mL de antígeno. 

Reatividade das amostras de soro positivas e negativas com o 

conjugado anti-IgG humano (A), anti-IgM humano (B) e anti-IgA 

humano (C). 8 amostras de soro IgG, IgM e IgA positivas (pos) e 8 

amostras IgG, IgM e IgA negativas (neg) em duplicatas. 
 

 

 

5.1.11 Comparação entre a reatividade de amostras de soro positivas e negativas para 

IgG, IgM e IgA anti-T. gondii no FISAt pelos dois lotes de conjugados fluorescentes 

produzidos 

 

Os anticorpos secundários marcados com os fluorocromos da linha Alexa 

Fluor® foram reproduzidos de acordo com a metodologia baseada no excesso molar 

como descrito em métodos (Lote 2) e comparados com o lote anterior (Lote 2). A nova 

marcação resultou em uma taxa F/P de 12.5 (Lote 1 F/P=16.8) para o conjugado anti-

IgG humano AF350, uma taxa F/P de 3.0 (Lote 1 F/P=3.7) para o conjugado anti-IgM 
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humano e uma taxa F/P de 2.9 (Lote 1 F/P= 4.2) para o conjugado anti-IgA humano. 

Observamos que a comparação entre a reatividade de amostras de soro positivas e 

negativas tanto para a detecção de anticorpos IgG (p=NS) (Gráficos 32A e 32B), 

quanto para a detecção de anticorpos IgM (p=NS) (Gráficos 32C e 32D não 

apresentaram diferença estatística e foram similares entre os dois lotes produzidos e 

que a comparação entre a reatividade das amostras de soro positivas e negativas para 

anticorpos IgA anti-T. gondii resultou em uma diminuição da intensidade de 

fluorescência para as amostras positivas quando detectadas pelo lote 2  do conjugado 

anti-IgA humano AF488 produzido (Gráficos 32E e 32F). Mesmo com essa 

diminuição a marcação dos anticorpos secundários com os fluorocromos AF488 pela 

metodologia empregada não resultou em diferenças estatísticas entre a detecção das 

amostras de soro pelos dois lotes de conjugados (p=NS). 
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Gráfico 32 -    Comparação dos Lotes de conjugados produzidos (LOTE 1 e 2) a partir 

da análise da reatividade de amostras de soro positivas e negativas e 

regressão linear para anticorpos IgG (A e D), IgM (B e E) e IgA (C e 

F) anti-T. gondii.  
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5.2 Ensaios analíticos: validação do FISAt 

 

Ensaios para validação do ensaio fluorescente triplex de fase sólida para detecção 

simultânea de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii. 

 

 
5.2.1 Estabilidade dos conjugados anti-IgG AF350, anti-IgM aF647 e anti-IgA AF488  

 

No ensaio de estabilidade dos conjugados fluorescentes observa-se que após 

18 meses de sua marcação houve em média uma diminuição em unidades arbitrarias 

de fluorescência tanto para o conjugado anti-IgG humano AF350 (31.6%) (Gráfico 

33A), quanto para os conjugados anti-IgM humano AF647 (39.8%) (Gráfico 33B) e 

anti-IgA humano AF488 (8.07%) (Gráfico 33C). 
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Gráfico 33-   Reatividade em unidades arbitrarias de fluorescência de imunoglobulinas 

IgG, IgM e IgA pelos conjugados anti-IgG humano AF350 (A), anti-IgM 

humano AF647 (B) e anti-IgA humano AF488 (C) logo após marcação 

(Ensaio 1) e após 18 meses da marcação dos anticorpos secundários 

(Ensaio 2). 

 

 

 

Mesmo com a diminuição, todos os conjugados detectaram as concentrações 

de imunoglobulinas adsorvidas na microplaca. Além disso, comparando os valores de 

intensidade de fluorescência observa-se que não houve diferença estatística tanto na 

detecção de IgG (p=NS) quanto na detecção de IgA (p=NS). Mesmo com diferença 

estatística na detecção de IgM (p<0.05) e apesar da diminuição da intensidade de 

fluorescência, houve discriminação das amostras de soro positivas e negativas (Gráfico 

34) mesmo após 18 meses de marcação dos anticorpos secundários com os 

fluorocromos AF647, AF350 e AF488.  
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Gráfico 34-   Reatividade em unidades arbitrarias de fluorescência de amostras positivas 

e negativas pelos conjugados anti-IgG humano AF350 (A), anti-IgM 

humano AF647 (B) e anti-IgA humano AF488 (C). Amostras positivas 

(IgG pos, IgM pos e IgA pos) e negativas (IgG neg, IgM neg e IgA neg) 

detectadas pelos conjugados fluorescentes logo após marcação e 

purificação dos fluorocromos e amostras positivas (IgGap pos IgMap pos 

e IgAap pos) e negativas (IgGap neg, IgMap neg e IgAap neg) detectadas 

pelos conjugados fluorescentes após 1 ano de marcação dos fluorocromos. 

 

 

 

Também avaliamos a estabilidade dos conjugados fluorescentes com leitura da 

reatividade de imunoglobulinas humanas IgG, IgM e IgA sensibilizadas nas 

microplacas até 24 horas após a finalização do ensaio. Após as leituras em tempos 

diferentes observa-se similaridade tanto na detecção de IgG quanto na detecção de IgM 

e IgA. Comparando os valores de intensidade de fluorescência das imunoglobulinas a 

0h e a 24h observa-se que não houve diferença estatística tanto na detecção de 
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anticorpos IgG (p=NS, CV=7.2%) (Gráfico 35A), quanto na detecção de anticorpos 

IgM (p=NS, CV=16%) (Gráfico 35B) e IgA (p=NS, CV=2.6%) (Gráfico 35C).  

 

 

 

 

Gráfico 35-   Reatividade em unidades arbitrarias de fluorescência de imunoglobulinas 

IgG, IgM e IgA pelos conjugados anti-IgG humano AF350 (A), anti-IgM 

humano AF647 (B) e anti-IgA humano AF488 (C) após reação finalizada 

0h (símbolo redondo fechado) e com leituras após 2h (símbolo redondo 

aberto), 4h (símbolo quadrado fechado) e 24h (símbolo quadrado aberto). 
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5.2.2 Reprodutibilidade do FISAt 

 

Na análise de reprodutibilidade do ensaio fluorescente triplex, a comparação 

entre a média da reatividade de amostras de soro, em unidades arbitrárias de 

fluorescência, avaliadas para a detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii, resultou em 

uma correlação r2=0,8513 (IC 95% 0.7514-0.9796) (Gráfico 36A), para a detecção de 

anticorpos IgM anti-T. gondii uma correlação r2=0,8812 (IC 95% 0.8591-1.84) 

(Gráfico 36B) e para a detecção e anticorpos IgA anti-T. gondii, uma correlação de 

r2=8222 (IC 95% 0.7567-1.006) (Gráfico 36C). 
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Gráfico 36 -   Comparação entre a média das leituras da reatividade de 40 amostras de 

soro avaliadas pelo FISA triplex. FISAt para detecção de anticorpos 

IgG anti-T. gondii (A). FISAt para detecção de anticorpos IgM anti-T. 

gondii (B) e FISAt para detecção de anticorpos IgA anti-T. gondii. 
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5.2.3 Repetitividade 

 

 

5.2.3.1 Amostras de soro 

 

  

 Na análise de repetitividade do FISAt, observa-se que após 30 repetições da 

mesma amostra positiva, sem o desconto da u.a.f. do fundo da placa (valor do branco 

do ensaio), o coeficiente de variação (CV) para detecção de anticorpos IgG anti-T. 

gondii foi de 16.64%, para a detecção de anticorpos IgM foi de 14.91% e para a 

detecção de anticorpos IgA foi de 6.11%. E após as repetições da mesma amostra 

negativa no FISAt, o CV para detecção de anticorpos IgG foi de 4.42%, para detecção 

de anticorpos IgM foi de 6.81% e para detecção de anticorpos IgA foi de 2.60% 

(Gráfico 37).  

 

 

 

Gráfico 37 -   Distribuição dos valores em unidades arbitrárias de fluorescência da 

reatividade de amostras positiva (símbolo fechado: IgG+, IgM+ e 

IgA+) e negativa (símbolo aberto: IgG-, IgM- e IgA-) para IgG, IgM 

e IgA anti-T. gondii para análise da repetitividade no FISAt. A 

interrupção nos eixos foi feita para melhor visualizar a distribuição 

dos valores da amostra negativa.  
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5.2.3.2 Imunoglobulinas IgG, IgM e IgA humanas purificadas  

 

Nesses ensaios testamos 15 repetições em diferentes ensaios de 

imunoglobulinas humanas purificadas IgG, IgM e IgA para uso como controle dos 

conjugados no ensaio fluorescente triplex.  No Gráfico 51, verifica-se a variação da 

reatividade do anti-IgG humano AF350 (Gráfico 38A), do anti-IgM humano AF647 

(Gráfico 38B) e do anti-IgA humano AF488 (Gráfico 38C) às concentrações de 

imunoglobulinas humanas em 15 imunoensaios diferentes. Observa-se que para cada 

ensaio a diferença de detecção para conjugado anti-IgG humano, em unidades 

arbitrárias de fluorescência (u.a.) à imunoglobulina IgG humana adsorvida nas 

concentrações de 3µg/mL (CV=7.35%), 0.5µg/mL (C/V=9.47%) e 0.05µg/mL 

(CV=8.03%) não foi significativa (p>0.05), assim como a diferença da reatividade do 

conjugado anti-IgM humano para cada ensaio, às concentrações de IgM humana 

adsorvida a 0.5µg/mL (CV=7.50%), 0.2µg/mL (CV=8.25%) e 0.005µg/L 

(CV=10.54%) e do conjugado anti-IgA humano às concentrações de 0,1µg/mL 

(CV=6.68%), 0,05µg/mL (CV=5.29%) e 0.005µg/mL(CV=5.65%) de IgA humana. 

Para todas as concentrações obtivemos um valor do CV dentro dos limites 

estabelecidos pelo protocolo de validação (CV<25%). 
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Gráfico 38 -   Controle dos conjugados fluorescentes com diferentes concentrações de 

imunoglobulinas adsorvidas na microplaca. Reatividade do conjugado 

anti-IgG AF350 humano à IgG adsorvida (A). Reatividade do 

conjugado anti-IgM humano à IgM AF647 adsorvida nas microplacas 

(B). Reatividade do conjugado anti-IgA humano AF488 à IgA 

adsorvida nas microplacas (C).  
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5.2.4 Controle interno de qualidade do ensaio fluorescente de fase sólida para 

detecção simultânea de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii 

 

 

Na análise de controle de qualidade interna do FISAt, observamos um 

excelente perfil de exatidão dos ensaios para os controles positivos e negativos tanto 

na detecção de IgG (Gráfico 39), quanto de IgM (Gráfico 40) e IgA (Gráfico 41) pelos 

conjugados fluorescentes anti-IgG AF350, anti-IgM AF647 e anti-IgA AF488 

humanos. Para os controles positivos, observa-se apenas uma violação de alerta, ou 

regra 12s, que é aplicada quando o valor do controle excede 2 desvios-padrão, no ensaio 

14 para detecção da imunoglobulina IgA (Gráfico 41A). E para os controles negativos, 

observa-se a mesma violação de alerta no ensaio 10 para a detecção de IgG (Gráfico 

39B) e IgM (Gráfico 40B) e no ensaio 13 para a detecção de IgA (Gráfico 41B).  
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Gráfico 39 -   Perfil de exatidão de controles positivos (A) e negativos (B) a partir da 

relação entre o valor em unidades arbitrárias de fluorescência da 

reatividade do conjugado anti-IgG humano AF350 pelo valor do 

controle de cada placa de imunoensaio (UFA/CO) em 15 ensaios 

diferentes durante 15 dias.  
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Gráfico 40 -   Perfil de exatidão dos controles positivos (A) e negativos (B) a partir da 

relação entre o valor de unidades arbitrárias de fluorescência da 

reatividade do conjugado anti-IgM humano AF647 pelo valor do 

controle de cada placa de imunoensaio (UFA/CO) em 15 ensaios 

diferentes durante 15 dias.  
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Gráfico 41 -   Perfil de exatidão dos controles positivos (A) e negativos (B) a partir da 

relação entre o valor de unidades arbitrárias de fluorescência da 

reatividade do conjugado anti-IgA humano AF488 pelo valor do 

controle de cada placa de imunoensaio (UFA/CO) em 15 ensaios 

diferentes durante 15 dias.  
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5.2.5 Análise de concordância do ensaio fluorescente triplex de fase sólida pela 

comparação dos valores obtidos no teste comercial Elecsys IgG/IgM. 

 

Para analisar a eficiência e concordância entre as técnicas de imunoensaio, 

amostras de soro de 500 participantes, dentre eles 420 gestantes, do HCFMUSP foram 

submetidas a triagem prévia pelos ensaios Elecsys Toxo IgG/IgM e IFAT IgM e 

posterior análise pelo ensaio fluorescente triplex.  

A comparação entre a detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii pelo FISA 

triplex e Elecsys resultaram em uma boa concordância Kappa=0.77, sensibilidade de 

76.2% (IC 99% 67.9-84.0) e especificidade de 96.8% (IC 99% 94.6-98.3), com valor 

preditivo positivo de 88.1% (IC 99% 80.1-93.7) e negativo de 93.2% (IC 99% 90.3-

95.4). Já para a detecção de anticorpos IgM, o FISAt obteve uma sensibilidade menor 

de 62.1% (IC 99% 44.7-77.5) e similar especificidade de 97.6% (IC 99% 95.7-98.8), 

com valor preditivo positivo de 67.6% (IC 99% 49.4-82.6) e negativo de 96.9% (IC 

99% 94.9-98.3) e com uma boa concordância Kappa=0.63 (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4 -  Índices de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 

preditivo negativo do FISA triplex em 500 amostras de adultos 

participantes do HCFMUSP avaliados pela comparação com os métodos 

Elecsys Toxo IgG/IgM. 

 

Subtipo Ig 

FISAt 

Elecsys Toxo 

IgG/IgM  

FISAt% 

99%IC 

Se 

FISAt% 

99%IC 

Sp 

FISAt% 

99%IC 

VPP 

FISAt% 

99%IC 

VPN Positivo Negativo 

IgG       

 Positivo 89 12 76.2 96.8 88.1 93.2 

 Negativo 27 372 (67.9-84.0) (94.6-98.3) (80.1-93.7) (90.3-95.4) 

IgM       

 Positivo 23 11 62.1 97.6 67.6 96.9 

 Negativo 14 452 (44.7-77.5) (95.7-98.8) (49.4-82.6) (94.9-98.3) 

IgG: imunoglobulina G; IgM: imunoglobulina M; ELISA: ensaio imunoenzimático; FISAt: 

ensaio fluorescente tríplex; IC: intervalo de confiança; Se: sensibilidade; Sp: especificidade; 

VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo. 
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A correlação entre FISAt IgG e Elecsys Toxo IgG mostrou um Pearson r=0.67 

(IC 99% 0.60-0.73) e 39 resultados discordantes: 12 amostras de soro FISAt IgG 

positivas e Elecsys IgG negativas e 27 amostras FISAt IgG negativas e Elecsys IgG 

postivias, com uma concordância de 92.2% (n=461) (Gráfico 42A). Já a correlação 

entre o FISAt IgM e Elecsys IgM mostrou uma correlação de Pearson r=0.62 (IC 99% 

0.54-0.69) e 25 resultados discordantes: 11 amostras de soro positivas para FISAt IgM 

e negativas para o Elecsys IgM e 14 amostras negativas para o FISAt IgM e positivas 

para Elecsys IgM com concordância de 95% (n=475) (Gráfico 43A).  

O cut-off também foi calculado pela análise da curva ROC e os resultados estão 

descritos na Tabela 5. Pode-se observar que a melhor discriminação dos soros 

positivos e negativos para a detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii foi com o valor 

> 0.80, com sensibilidade de 82.6% (IC 99% 74.4-89.0) e especificidade de 91.6% (IC 

99% 88.4-94.2) (Gráfico 42B).  E para a detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii, o 

cut-off escolhido foi >0.91, com sensibilidade de 64.1% (IC 99% 47.1-78.8) e 

especificidade de 93.0% (IC 99% 90.3-95.2) (Gráfico 43B). 
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Gráfico 42 -   Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt e pelos 

métodos Elecsys Toxo para detecção de IgG (A), e análise pela curva 

ROC para discriminação de anticorpos IgG anti-T. gondii no FISAt (B).  

A interrupção nos eixos indica o cut-off dos ensaios. 
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Gráfico 43 -   Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt e pelos 

métodos Elecsys Toxo para detecção de IgM (A), e análise pela curva 

ROC para discriminação de anticorpos IgM anti-T. gondii no FISAt (B).  

A interrupção nos eixos indica o cut-off dos ensaios. 
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Tabela 5 -   Valores do cut-off e características da análise da curva ROC para a 

detecção de IgG e IgM anti-T. gondii. 

IC: intervalo de confiança; a: valor do cut-off na curva ROC de acordo com a média dos soros 
negativos adicionados de dois desvios padrão; b: valor do melhor cut-off de acordo com a 

distribuição dos soros negativos e positivos pela curva ROC; LR: Likelihood. 

 

 

As amostras de soro positivas no método automatizado de triagem Elecsys 

Toxo IgM foram avaliadas por outro método para confirmação, o IFAT IgM. A 

comparação entre o FISA triplex para detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii com 

o método confirmatório IFAT IgM mostrou uma concordância de 94.8% (n=474) e 

Kappa=0.46, com aumento da sensibilidade para 100% e especificidade de 94.6%, 

resultados similares quando comparados os métodos Elecsys Toxo IgM e IFAT IgM, 

incluindo o número de discordantes (Tabela 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cut-off Sensibilidade 

(%) 

99% IC Especificidade 

(%) 

99% IC LR 

IgG      

≥1.00 a 76.5 67.7-83.9 96.6 94.3-98.1 22.66 

≥0.80b 82.6 74.4-89.0 91.6 88.4-94.2 9.94 

IgM      

≥1.01a 61.5 44.6-76.6 97.8 96.0-98.9 28.37 

≥0.91b 64.1 47.1-78.8 93.0 90.3-95.2 09.23 
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Tabela 6 -  Índices de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 

preditivo negativo do FISAt IgM em 500 amostras avaliados pela 

comparação com o método confirmatório IFAT IgM. 

IgM: imunoglobulina M; IFAT: teste de imunofluorescência indireta; FISAt: ensaio 
fluorescente triplex IC: intervalo de confiança; Se: sensibilidade; Sp: especificidade; VPP: 

valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo. 

 

 

Avaliamos também a discriminação das amostras positivas e negativas para 

IgM anti-T. gondii considerando o método IFAT IgM como método de escolha para 

avaliação do cut-off, sensibilidade e especificidade na análise da curva ROC (Gráfico 

44). O melhor cut-off foi >1.1 com sensibilidade de 100% (IC 99% 73.5-100) e 

especificidade de 98.9% (IC 99% 97.4-99.6) do FISA triplex. 

 

 

 

 

Testes 

IFAT IgM  

FISAt% 

99%IC 

Se 

 

FISAt% 

99%IC 

Sp 

 

FISAt% 

99%IC 

PPV 

 

FISAt% 

99%IC 

NPV 

Positivo Negativo 

FISAt IgM       

 Positivo 12 26 100 94.6 31.5 100 

 Negativo 0 462 (73.5-100) (92.2-96.4) (17.5-48.6) (99.2-100) 

Elecsys IgM       

 Positivo 12 28 100 94.2 30.0 100 

 Negativo 0 460 (73.5-100) (91.8-96.1) (16.6-46.5) (99.2-100) 
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Gráfico 44 -   Discriminação das amostras IgM anti-T. gondii a partir da comparação 

do método confirmatório IFAT IgM pela análise da curva ROC.  

 

 

 

5.2.6 Análise de concordância do ensaio fluorescente tríplex de fase sólida pela 

comparação dos valores obtidos no ELISA IgG/IgM/IgA. 

 

 

Após a análise de concordância do FISAt com o teste automatizado Elecsys 

Toxo, também avaliamos a concordância do FISAt com o teste de ELISA, utilizando 

mesmo tipo de antígeno, para detecção de anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii 

nas mesmas 500 amostras de participantes do HCFMUSP. Os dados de correlação 

entre o FISAt e o ELISA para detecção de IgG e IgM anti-T. gondii mostram um 

aumento da concordância Kappa=0.82 e da sensibilidade para 82.5% (IC 99% 74.1-
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89.1), com similar especificidade de 97.1% (IC 99% 95.0-98.5), valor preditivo 

positivo de 89.1% (IC 99% 81.3-94.4) e valor preditivo negativo de 92.0% (IC 99% 

92.6-97.1) para a detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii e também um aumento da 

concordância Kappa= 0.71 e da sensibilidade para 82.1% (IC 99% 63.1-93.9), também 

com similar especificidade de 97.6% (IC 99% 95.8-98.9), valor preditivo positivo de 

67.6% (IC 99% 49.4-83.8) e valor preditivo negativo de 98.8% (IC 99% 97.5-99.6)  na 

detecção de anticorpos IgM em relação à correlação entre o FISAt e o Elecsys Toxo. 

E para a detecção de anticorpos IgA, o FISAt obteve uma alta sensibilidade de 92.0% 

(IC 99% 73.9-99.0) e especificidade de 98.3% (IC 99% 96.7-99.2), com valor preditivo 

positivo de 74.1% (IC 99% 55.3-88.1), e negativo de 99.5% (IC 99% 98.4-99.9), com 

excelente concordância Kappa=0.77 (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 -  Índices de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 

preditivo negativo do FISAt IgG/IgM/IgA em 500 amostras de soro 

avaliados pela comparação com o ELISA IgG/IgM/IgA. 

IgM: imunoglobulina M; IgG: imunoglobulina G; IgA: imunoglobulina A; ELISA: teste 

imunoenzimático de fase sólida; FISAt: ensaio fluorescente triplex IC: intervalo de confiança; 
Se: sensibilidade; Sp: especificidade; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo 

negativo. 

 

 

Subtipo Ig 

FISAt 

ELISA 
IgG/ IgM/ IgA 

 

FISAt% 

99%IC 

Se 

 

FISAt% 

99%IC 

Sp 

 

FISAt% 

99%IC 

PPV 

 

FISAt% 

99%IC 

NPV 

Positivo Negativo 

 

IgG       

 Positivo 90 11 82.5 97.1 89.1 92.0 

 Negativo 19 380 (74.1-89.1) (95.0-98.5) (81.3-94.4) (92.6-97.1) 

IgM       

 Positivo 23 11 82.1 97.6 67.6 98.9 

 Negativo 5 461 (63.1-93.9) (95.8-98.8) (49.4-82.6) (97.5-99.6) 

IgA       

 Positivo 23 8 92.0 98.3 74.1 99.5 

 Negativo 2 467 (73.9-99.0) (96.7-99.2) (55.3-88.1) (98.4-99.9) 
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Observa-se que a comparação entre o FISAt IgG e o ELISA IgG resultou em 

um menor número de discordantes: 11 amostras de soro FISAt IgG positivas e ELISA 

IgG negativas e 19 amostras de soro FISAt IgG negativas e ELISA IgG positivas em 

relação à correção entre o FISAt IgG e o Elecsys Toxo IgG, com uma correlação de 

Pearson de r=0.56 (IC 99% 0.48-0.64) (Gráfico 45A). Nota-se também, que houve 

uma diminuição de soros discordantes na detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii 

com a comparação da reatividade das 500 amostras nos testes FISAt IgM e ELISA 

IgM em relação à comparação nos testes FISAt IgM e Elecsys Toxo IgM, com apenas 

16 amosras discordantes: 5 amostras negativas para FISAt IgM e positivas para o 

ELISA IgM e 11 amostras positivas para o FISAt IgM e negativas para o ELISA e 

com uma correlação de Peason r=0.45 (IC 99% 0.35-.53) (Gráfico 46A). Tanto na 

detecção de anticorpos IgG quanto na detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii 

observamos que houve uma diminuição de soros discordantes principalmente em 

amostras falso-negativas quando realizamos a comparação entre o FISAt e o ELISA. 

Já a comparação entre FISAt IgA e ELISA IgA mostrou uma maior correlação de 

Pearson r=0.70 (IC 99% 0.64-0.75) e 10 resultados discordantes: 8 amostras positivas 

para FISAt IgA e negativas para ELISA IgA e 2 amostras negativas para FISAt IgA e 

positivas para ELISA IgA com concordância de 97.6% (n=488) (Gráfico 47A). 

O cut-off do FISAt na análise das 500 amostras de soro também foi calculado 

pelo teste da curva ROC considerando-se o ELISA como teste de referência (Tabela 

8), e podemos observar que a melhor discriminação dos soros positivos e negativos 

para a detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii foi com o valor >0.80, com 

sensibilidade de 85.3% (IC 99% 77.2-91.3) e especificidade de 91.5% (IC 99% 88.3-

94.1) (Gráfico 45B). Para a detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii, o melhor cut-

off foi >0.98, com sensibilidade de 85.1% (IC 99% 77.2-91.3) e especificidade de 

97.4% (IC 99% 95.3-98.7) (Gráfico 46B) e para a detecção de anticorpos IgA anti-T. 

gondii, o melhor cut-off foi >1.0, com sensibilidade de 91.6% (IC 99% 73.0-98.9) e 

especificidade de 98.3% (IC 99% 96.7-99.2) (Gráfico 47B). 
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Gráfico 45 -   Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt e pelo 

método de ELISA para detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii.  A 

interrupção nos eixos indica o cut-off de cada ensaio (A). Análise pela 

curva ROC para discriminação de anticorpos IgG anti-T. gondii no 

FISAt (B).  



Jaqueline Polizeli Rodrigues 152 

 

 

 

 

 

Gráfico 46 -   Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt e pelo 

método de ELISA para detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii.  A 

interrupção nos eixos indica o cut-off de cada ensaio (A). Análise pela 

curva ROC para discriminação de anticorpos IgM anti-T. gondii no 

FISAt (B). 
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Gráfico 47 -   Comparação da reatividade de 500 amostras de soro pelo FISAt e pelos 

métodos Elecsys Toxo para detecção de IgA (A), e análise pela curva 

ROC para discriminação de anticorpos IgA anti-T. gondii no FISAt (B).  

A interrupção nos eixos indica o cut-off dos ensaios.  
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Tabela 8 -     Valores do cut-off e características da análise da curva ROC para a 

detecção de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii. 

 

Cut-off Sensibilidade 

(%) 

99% IC Especificidade 

(%) 

99% IC LR 

IgG      

≥1.00 a 82.5 74.1-89.1 97.4 95.3-98.7 32.37 

≥0.80b 85.3 77.2-91.3 91.5 88.3-94.1 10.14 

IgM      

≥1.00a 81.4 61.9-93.7 97.6 95.8-98.8 34.89 

≥0.98b 85.1 66.2-95.8 97.4 95.5-98.6 33.44 

IgA      

≥1.01a 91.6 73.0-98.9 97.9 96.1-98.9 48.4 

≥1.02b 91.6 73.0-98.9 98.3 96.7-99.2 54.5 

IC: intervalo de confiança; a: valor do cut-off na curva ROC de acordo com a média dos soros 

negativos adicionados de dois desvios padrão; b: valor do melhor cut-off de acordo com a 
distribuição dos soros negativos e positivos pela curva ROC; LR: Likelihood. 

 

 

Após essas análises, avaliamos os índices de sensibilidade, especificidade, 

valores preditivos positivos e negativos somente com as amostras que foram positivas 

e negativas para anticorpos IgG (n=470) e IgM (n=479) anti-T. gondii pelos dois 

métodos Elecsys Toxo IgG/IgM e ELISA IgG/IgM simultaneamente, e pode-se 

obervar na Tabela 9 uma maior sensibilidade para detecção de anticorpos IgG de 

89.6% (IC 99% 81.8-94.9) e similar especificidade de 97.5% (IC 99% 95.4-98.8), com 

valor preditivo positivo de 90.6% (IC 99% 82.9-95.6) e negativo de 97.3% (IC 99% 

96.1-99.2) e com uma excente concordância Kappa=0.87. E para detecção de anticoros 

IgM, uma sensibilidade de 91.6% (IC 99% 73.0-98.9) e especificidade de 98.0% (IC 

99% 96.2-99.0), com valor preditivio positivo de 70.9% (IC 99% 51.9-85.7) e valor 

preditivo negativo de 99.5% (IC 99% 98.4-99.9), e com uma boa concordância 

Kappa=0.78. 
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Tabela 9 -  Índices de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 

preditivo negativo do FISA triplex nas amostras que foram positivas para 

anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii pelos dois métodos, Elecsys Toxo e 

ELISA. 

 

Subtipo Ig 

FISAt 

Elecsys Toxo 

IgG/IgM e  

ELISA IgG/IgM 

 

FISAt% 

99%IC 

Se 

 

FISAt% 

99%IC 

Sp 

 

FISAt% 

99%IC 

VPP 

 

FISAt% 

99%IC 

VPN Positivo Negativo 

IgG       

 Positivo 87 9 89.6 97.5 90.6 97.3 

 Negativo 10 364 (81.8-94.9) (95.4-98.8) (82.9-95.6) (95.1-98.7) 

IgM       

 Positivo 22 9 91.6 98.0 70.9 99.5 

 Negativo 2 446 (73.0-98.9) (96.2-99.0) (51.9-85.7) (98.4-99.9) 

IgG: imunoglobulina G; IgM: imunoglobulina M; ELISA: ensaio imunoenzimático; FISAt: 
ensaio fluorescente tríplex; IC: intervalo de confiança; Se: sensibilidade; Sp: especificidade; 

VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo. 
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5.3 Aplicação do FISAt 

 

5.3.1 Amostras positivas para IgG, IgM e IgA anti-T. gondii pelos testes FISAt, ELISA 

e Elecsys de acordo com a idade de 500 participantes do HCMUSP. 

 

A porcentagem de amostras positivas para anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. 

gondii em relação à idade dos 500 participantes foi similar em todos os testes com 

p>0.05. Podemos observar no Gráfico 47 que conforme o aumento da idade ocorre 

também o aumento de amostras positivas para anticorpos IgG em todos os testes 

avaliados (Gráfico 48). Do total das amostras com idade menor que 12 anos (n=3), 

uma delas foi positiva apenas para anticorpos IgG e no teste Elecsys Toxo. Na detecção 

de anticorpos IgM e IgA, observamos uma maior porcentagem de positivos entre 12 e 

20 anos e mais evidente entre 40-70 anos em todos os testes realizados (Gráfico 48B 

e 48C).  
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Gráfico 48 -   Amostras de soro positivas para IgG e IgM anti-T. gondii avaliadas pelo 

Elecsys Toxo, ELISA e FISAt entre 2013-2016, de acordo com a faixa 

etária dos participantes. NS: diferença não significativa.  
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5.3.2 Reatividade quantitativa dos imunoensaios Elecys Toxo, FISAt e ELISA para a 

detecção de anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii em 500 amostras de 

participantes do HCFMUSP. 

 

O gráfico 49 mostra a distribuição da reatividade das amostras de soro positivas 

e negativas para anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii pelo método comercial 

Elecsys Toxo, pelo ELISA e FISAt. Do total das 500 amostras, para o Elecsys Toxo, 

116 foram positivas para anticorpos IgG, o que corresponde a uma prevalência de 

23.2%. A prevalência de anticorpos IgG pelo FISAt foi de 20.2% (n=101) e pelo 

ELISA foi de 21.8% (n=109). Na detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii pelo 

Elecsys observa-se 7.4% (n=37) de amostras IgM positivas, 6.8% (n=34) pelo FISAt 

e 5.6% (n=28) pleo ELISA. E para a detecção de anticorpos IgA pelo ELISA observa- 

5.0% (n=25) de amostras IgA positivas e pelo FISAt 6.2% (n=31).  

A análise das amostras de participantes do HCFMUSP com pedido de exame 

para toxoplasmose com a finalidade de diangóstico (n=80) para o Elecsys Toxo 

resultou em 46 amostras positivas para anticorpos IgG, o que corresponde uma 

prevalência de 57.5%, pelo FISAt a prevalência de anticorpos IgG foi de 45.0% 

(n=36), e para o ELISA a prevalência foi de 55.0% (n=44) (Gráfico 49A). Na detecção 

de anticorpos IgM anti-T. gondii pelo Elecsys observa-se 25% (n=20) de amostras IgM 

positivas, pelo FISAt foi de 17.5% (n=14) e pelo ELISA foi de 13.7% (n=11) (Gráfico 

49B). E para a detecção de anticorpos IgA pelo FISAt e pelo ELISA observa-se 17.5% 

(n=14) de amostras IgA positivas (Gráfico 49C).  

Em relação às gestantes com pedido de exame para toxoplasmose na realização 

do pré-natal triadas pelos 3 testes (n=420), 65 amostras foram positivas para anticorpos 

IgG, resultando em uma prevalência de 15.4% no FISAt, 64 amostras positivas no 

ELISA com uma prevalência de 15.2% e 70 amostras IgG positivas no Elecsys Toxo, 

uma prevalência de 16.6% (Gráfico 49D). Para a detecção de anticorpos IgM, pelo 

Elecsys Toxo foram identificadas 4.0% de amostras positivas (n=17), pelo FISAt 

observa-se 4.2% (n=18) e pelo ELISA 3.3% (n=14) (Gráfico 49E). E para a detecção 

de anticorpos IgA anti-T. gondii observa-se uma maior proporção de amostras 

positivas pelo FISAt, com 3.8% (n=16) do que pelo ELISA, com 2.3% (n=10) de 

amostras IgA positivas (Gráfico 49F).  
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Gráfico 49 -  Reatividade quantitativa dos imunoensaios Elecsys Toxo (símbolo 

fechado), FISAt (símbolo aberto) e ELISA (símbolo semi-aberto) para 

detecção de anticorpos IgG (A), IgM (B) e IgA (C) anti-T. gondii em 

80 amostras de soro de participantes do HCFMUSP e para detecção 

de IgG (D), IgM (E) e IgA (F) em 420 amostras de gestantes.  As 

interrupções nos eixos indicam o cut-off dos ensaios. 
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5.3.3 Avidez de anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii e correlação com os valores 

de IgG, IgM e IgA obtidos no ELISA, FISAt e Elecsys Toxo. 

 

Nas amostras de soro com resultados positivos no método comercial Elecsys 

Toxo IgM, e/ou no FISAt IgM e/ou no ELISA IgM, incluindo as 12 amostras com 

confirmação de IgM pelo IFAT IgM, realizamos o ensaio de ELISA para detecção da 

avidez de anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii (Gráfico 50). Neste ensaio, 3 

amostras de soro obtiveram resultados de baixa avidez de IgG (<30%), além disso, 

observamos uma alta ou intermediária avidez de anticorpos IgA, um perfil bem 

diferente da avidez de amostras IgM positivas, com um resultado de no máximo 35%, 

e com uma média de 23.9% de avidez de anticorpos IgM. Das 3 amostras com baixa 

avidez de IgG, 2 foram positivas para IgG, IgM e IgA e 1 para IgG e IgM tanto no 

FISAt quanto no ELISA. A maioria das amostras IgA positivas no ELISA obtiveram 

uma avidez acima de 50% com uma média de 58% de avidez de anticorpos IgA, e para 

as duas amostras com baixa avidez de anticorpos IgG anti-T. gondii e com resultado 

de IgA positivo, observamos que a avidez de anticorpos IgA foi intermediária (46.0% 

e 39.4%). 
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Gráfico 50 -   Avidez de anticorpos IgG, IgM e IgA das amostras que foram positivas 

na detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii pelo método comercial 

Elecsys Toxo e/ou pelo ELISA e/ou pelo FISAt. 

 

 

 

Após análise de avidez de IgG das amostras, correlacionamos os resultados de 

baixa ou intermediária e alta avidez com os índices de reatividade (IR) de IgG, IgM e 

IgA pelo ELISA e pelo FISAt e com os valores de unidades internacionais (UI/mL) 

pelo Elecsys Toxo. Pode-se observar que em média a reatividade de amostras IgG 

positivas e com o perfil de alta avidez de anticorpos IgG aumentou de maneira 

significativa quando avaliadas pelo Elecsys Toxo (p<0.0001) e pelo ELISA (p<0.05) 

em comparação com a reatividade de amostras IgG positivas com o perfil de avidez 

baixa ou inconclusiva (Gráfico 51A). Já para o FISAt, também observamos um 

discreto aumento do índice de reatividade das amostras IgG positivas com o perfil de 

alta avidez de IgG. Na avaliação do índice de reatividade para detecção de anticorpos 

IgM, observa-se que ocorre o inverso do que o observado com a detecção de IgG pelas 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 162 

 

 

 

técnicas sorológicas. Os índices de IgM de amostras com perfil de alta avidez de 

anticorpos IgG diminuíram em relação aos índices de IgM de mostras com perfil de 

avidez de IgG baixa ou inconclusiva, porém sem diferenças siginificativas tanto no 

Elecsys Toxo, quanto no ELISA e no FISAt (Gráfico 51B). E na avaliação do índice 

de reatividade para detecção de anticorpos IgA anti.-T. gondii observamos um 

aumento significativo (p<0.05) da avidez de anticorpos IgA também em amostras com 

perfil de alta avidez de anticorpos IgG e um aumento dos valores do índice de 

reatividade dessas amostras pelo ELISA, porém sem resultados significativos (Gráfico 

51C). 
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Gráfico 51 -    Índices de reatividade (IR) e unidades internacionais (UI/mL) em média 

de IgG (A), IgM (B) e IgA (C) anti-T. gondii pelo FISAt, ELISA e 

Elecsys Toxo de amostras com perfil de avidez de anticorpos IgG anti- 

T. gondii baixo e inconclusivo (<50% em preto) ou alto (>50% em 

cinza). ***p<0.001 e **p<0.01. 
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Também correlacionamos os resultados de avidez (>50%<) dos anticorpos IgA 

anti-T. gondii com os valores dos índices de reatividade na detecção de IgA nas 

amostras pelo ELISA e pelo FISAt, e pode-se observar um perfil semelhante à 

correlação das amostras IgG positivas com a avidez de anticorpos IgG: houve um 

aumento significativo dos índices de reatividade das amostras com avidez >50% em 

comparação com as amostras que tiveram um perfil de avidez <50% pelo ELISA 

(p<0.05). Pelo FISAt, os valores de reatividade, em média, na detecção de IgA em 

amostras com >50% de avidez foram praticamente os mesmos (p=0.95) nas amostras 

com perfil <50% de avidez de IgA anti-T. gondii (Gráfico 52). 

 

 

 
 

Gráfico 52 -   Índice de reatividade (IR) em média de IgA anti-T. gondii pelo ELISA 

e FISAt de amostras com perfil de avidez de ancorpos IgA anti-T. 

gondii <50% (cinza) e >50% (sem cor).  *p<0.05. 
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5.3.4 Perfil de amostras positivas e negativas para anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. 

gondii pelo Elecsys Toxo, FISAt e ELISA. 

 

O fluxograma (Figura 16) mostra a quantidade e a porcentagem de diferentes 

perfis de amostras com anticorpos IgG, IgM e IgA positivos ou negativos triadas pelo 

FISAt, Elecsys Toxo e ELISA. Das 32 amostras com resultados positivos para IgG e 

IgM anti-T. gondii pelo Elecsys Toxo, 12 foram confirmadas pelo IFAT IgM. Das 15 

amostras IgG e IgM positivas no FISAt, 11 foram confirmadas pelo IFAT. E das 13 

amostras com resultado IgG e IgM positivos no ELISA, 10 foram confirmadas pelo 

IFAT IgM. De todas as amostras IgM positivas confirmadas pelo IFAT, apenas uma 

amostra não obteve resultado de IgG positivo pelo FISAt, mas obteve resultado de IgM 

positivo, e 2 amostras obtiveram resultados de IgG negativo pelo ELISA, e também 

com resultado de IgM positivo. Das 3 amostras com baixa avidez de IgG, todas 

obtiveram resultados IgG e IgM e/ou IgA positivos nos 3 testes, porém apenas uma 

amostra foi confirmada com resultado de IgM positivo pelo IFAT.  

De todas as amostras positivas para anticorpos IgM nos métodos de triagem 

Elecsy Toxo, FISAt e ELISA das gestantes (n=17), apenas 3 amostras foram positivas 

no teste confirmatório IFAT IgM. Além disso, 2 amostras positivas para IgG e IgM 

pelos 3 testes, mas que não foram confirmadas IgM positivas pelo IFAT obtiveram 

resultados de baixa avidez de anticorpos IgG no ELISA. A única amostra com PCR 

positivo no líquido aminiótico foi também positiva para IgG e IgM pelos 3 testes, com 

confirmação de IgM positiva pelo IFAT e com um resultado de avidez intermediária 

ou inconclusivo de anticorpos IgG igual a 35%. E de todas as 12 amostras confirmadas 

pelo IFAT IgM, 7 amostras (58.3%) foram positivas também para anticorpos IgA anti-

T.gondii.  

O FISAt, ELISA e o Elecsys Toxo identificaram todas as mostras IgM positivas 

confirmadas pelo IFAT IgM e as 3 amostras com baixa avidez de anticorpos IgG 

identificadas no pré-natal das gestantes obtiveram resultados de IgG e IgM e/ou IgA 

positivos.  
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Figura 16 -   Fluxograma da porcentagem e do número de amostras positivas e 

negativas para anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii pelos 

métodos FISAt, ELISA e Elecsys Toxo. 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

Neste trabalho, desenvolvemos um diagnóstico sorológico fluorescente de fase 

sólida para detecção conjunta de anticorpos IgG, IgM e IgA contra T. gondii, passível 

de uso em triagem sorológica de gestantes e em outros envolvimentos desta infecção. 

Mostramos que a fluorimetria em microplacas permite o desenvolvimento de 

protocolos com detecção múltipla de diferentes tipos de anticorpos de maneira simples, 

com baixo custo e com alto rendimento.  

Para o desenvolvimento deste ensaio, construímos os anticorpos secundários 

com marcação com fluorocromos NHS reativos Alexa Fluor® de espectros de emissão 

não interferente e que mostraram uma reatividade adequada aos nossos objetivos com 

eficiência similar à de conjugados comerciais marcados com enzimas. Estes 

conjugados fluorescentes foram construídos com uma ótima relação de fluorocromo-

proteína (F/P) de aproximadamente 3-4 mols de fluorocromos para os conjugados anti-

IgM e anti-IgA. Apesar de eficiente, a marcação do conjugado anti-IgG teve uma 

maior relação molar (F/P=12-16), o que pode ter interferido no seu desempenho na 

detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii, mas como a IgG é o anticorpo mais 

prevalente, este efeito não afetou a avaliação da sensibilidade do ensaio. Estudos 

relatam que uma alta concentração molar de fluorocromos conjugados à molécula de 

anticorpo pode resultar na inativação de epítopos importantes para a ligação desse 

conjugado fluorescente no anticorpo primário164,165. Boylan et al.165 testaram 

diferentes proporções de marcação de anticorpos IgG via Fc com o AF350 e relataram 

que até as taxas F/P de 3-8 ocorre o aumento da sensibilidade da detecção fluorescente, 

e com relações molares maiores pode ocorrer a diminuição do desempenho deste 

fluorocromo. Padronizações na marcação do AF350 na IgG seriam necessárias para 

verificar a melhor proporção molar e, com isso, aumentar a eficiência de detecção com 

este fluorocomo. Outras avaliações também poderiam aprimorar a eficiência do uso 

deste fluorocromo em ensaios de fase solida, como a automatização do teste, ou ainda 

o uso de maiores concentrações de antígenos purificados. 

Em nossos ensaios de padronização, os conjugados marcados apresentaram 

excelente perfil de reatividade às imunoglobulinas humanas IgG, IgM e IgA 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 168 

 

 

 

purificadas em todas as concentrações avaliadas e com eficiente discriminação de 

amostras positivas e negativas para anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii em todas 

as diluições testadas tanto no FISA isolado ou multiplexado no mesmo poço. Além 

disso, todos os procedimentos de sequência de adição dos fluorocromos no FISAt 

foram eficientes para a discriminação das amostras positivas e negativas para 

anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. gondii. O procedimento de adição dos conjugados 

em tempos diferentes no mesmo poço, com intervalos de incubação e lavagem, foi o 

método de escolha por ter sido mais eficiente do que o procedimento de adição 

conjunta, que resultou em valores mais distantes da condição inicial no FISA isolado 

(p<0.05) de algumas amostras positivas para IgG, como também observado em um 

trabalho anterior do nosso grupo de detecção simultânea de IgG e IgM anti-T. 

gondii159. Mesmo assim, não descartamos a possibilidade de realizar a adição dos 

conjugados por essa condição. Futuros ensaios com concentrações diferentes de cada 

conjugado para adição simultânea poderiam otimizar a realização desse tipo de 

procedimento resultando na diminuição das etapas do FISA triplex, tornando o método 

mais rápido e eficiente. 

 O FISAt também foi padronizado em placas de 384 poços de alto rendimento 

com bom desempenho na detecção simultânea de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii. O uso 

de placas com maior número de poços e menor volume de reação é adequado para 

triagens de grandes quantidades de amostras e em condições de operação robótica. 

Hoje, com o aumento da rede de atenção à saúde e o uso de algoritmos no pré-natal 

com maior número de ensaios para vigilância de infecções congênitas, este tipo de 

abordagem é essencial tanto em grandes cidades como em sistemas de drenagem de 

exames para institutos regionais de realização dos ensaios. Segundo o IBGE, o número 

de nascimentos no estado de São Paulo foi de em média 600.000 nos últimos anos166, 

o que implica em um uso de algoritmos para vigilância de conversão sorológica da 

toxoplasmose feito com 6 exames realizados nas gestantes previamente soronegativas, 

que hoje são relatadas em cerca de 70%167,  uma alta proporção, que também foi 

observada neste trabalho, em que cerca de 84% das gestantes triadas estão susceptíveis 

a toxoplasmose. Assim, usando 1 teste para detectar as soropositivas no primeiro 

trimestre e para o acompanhamento das gestantes soronegativas seriam necessários 

anualmente 3.120.000 exames, o que seria 250.000 exames por mês, ou seja, 652 testes 
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por mês em placas de 384 poços, ou 164 testes por mês em placas de 1536 poços para 

a detecção precoce e bloqueio da toxoplasmose congênita por terapia materna.   

 Na padronização do tipo de bloqueio da inespecificidade do FISAt, o uso do 

leite desnatado e da albumina bovina foram eficientes para minimizar a fluorescência 

de fundo da reação. O bloqueio com albumina bovina foi a condição de escolha por 

ter permitido utilizar amostras de soro mais diluídas (1:200) para a detecção simultânea 

de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii, devido ao fato de que a preparação de BSA utilizada 

é composta majoritariamente por uma proteína mais pura em comparação com o uso 

de proteínas do leite, uma mistura de proteínas, o que também já foi relatado em outro 

estudo168. Em muitos trabalhos, os bloqueadores das interações hidrofóbicas ou 

eletrostáticas não específicas em microplacas  mais utilizados e mais eficazes para 

suportes sólidos é a utilização de proteínas, como a BSA, as proteínas do leite e a 

gelatina associado ao uso de detergentes não iônicos, como o Tween-20 e o Triton X-

100, que também auxiliam ao mesmo propósito com alta eficiência169,170. Nossos 

resultados demonstraram que a comparação entre as médias das leituras da reatividade 

dos conjugados, em unidades arbitrárias de fluorescência, não mostrou diferenças 

significativas entre cada tipo de bloqueio. Além disso, nos nossos ensaios, também 

utilizamos o Tween 20 no tampão de lavagem e no tampão de diluição das amostras e 

dos conjugados, o que também contribuiu para diminuir a fluorescência de fundo da 

placa, bloqueando as interações inespecíficas. Ainda no ensaio de padronização das 

placas de 384 poços, observa-se que com o aumento da concentração de antígeno, há 

o aumento também da discriminação das amostras positivas e negativas tanto na 

detecção de anticorpos IgG, quanto de IgM e IgA anti-T. gondii. Nesses ensaios, 

maiores concentrações de antígenos forneceram ao sistema maior quantidade de 

epítopos necessários para ligação de uma quantidade ideal das três imunoglobulinas 

que possibilitem a detecção e reatividade de fluorescência adequada para a 

discriminação das amostras positivas e negativas.  

Apesar da discriminação eficiente de amostras positivas e negativas no FISA 

triplex realizado nas placas de 384 poços, observamos uma menor intensidade do sinal 

de fluorescência na detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii quando comparado com 

a detecção desses anticorpos na placa de 96 poços e ainda uma intensidade de 

fluorescência muito inferior à detecção de anticorpos IgG e IgA anti-T.gondii. Devido 
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a isso, testamos outras metodologias para a conjugação do anti-IgM humano baseadas 

na quantidade de fluorocromo por molécula de anticorpo. A conjugação inicial foi 

realizada com um excesso molar do fluorocromo, porém conjugações com alta taxa 

molar de fluorocromo por proteína resultam em altos DOLs (Degree of Labeling - grau 

de marcação) ou altas taxas F/P que podem levar à perda da fluorescência devido à 

interação fluorocromo-fluorocromo, tais como o empilhamento de fluorocromos 

próximos ou formação de agregados-H171. Um estudo recente relata a diminuição do 

brilho ou intensidade de fluorescência quando muitas aminas estão ligadas ao NHS-

ester dos fluorocromos135. Com isso, realizamos outra metodologia de conjugação 

baseada na quantidade de fluorocromo pelo DOL ótimo156, que resultou na adição de 

bem menos fluorocromos em relação à conjugação inicial. Nesse ensaio, observamos 

que a intensidade de fluorescência e a discriminação de amostras positivas e negativas 

ainda foi maior utilizando a conjugação inicial. Alguns autores relatam que a 

diminuição da taxa F/P nas reações de conjugação, apesar de reduzir a quantidade de 

anticorpos marcados com muitos fluorocromos, pode resultar em uma significativa 

proporção de anticorpos não marcados, diminuindo a intensidade de fluorescência na 

detecção da ligação antígeno-anticorpo, o que pode não ser suficiente para a 

discriminação entre amostras positivas e negativas172,132. Assim, com a finalidade de 

aumentar a quantidade de moléculas de fluorocromos sem excessos realizamos a 

conjugação de aproximadamente 4 flurocromos com Poly-L-lysine via glutaraldeído. 

Porém, obtivemos baixa eficiência na detecção de anticorpos. O glutaraldeído é um 

ligante homobifuncional que pode se acoplar de forma inespecífica quando adicionado 

em excesso173. A auto-conjugação pode ser evitada utilizando-se reações altamente 

diluídas ou ligantes heterobifuncionais que apresenta sítios reativos distintos173. Nesse 

ensaio, o glutaraldeído pode ter se ligado a duas moléculas de anticorpos ou a dois 

fluorocromos, resultando em baixa eficiência de ligação Poly-L-Lysine-F-anticorpo. 

Após todas as tentativas de acoplamento dos fluorocromos AF647 ao anti-IgM 

humano, a conjugação inicial, baseada no excesso molar de fluorocromos, foi mais 

eficiente do que as outras conjugações testadas para a discriminação de soros positivos 

e negativos IgM anti-T. gondii.  

A fluorimetria em microplacas é uma abordagem nova, e ainda não há estudos 

que padronizaram ou testaram a detecção de anticorpos anti-T.gondii no 
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espectrofluorímetro de maneira isolada ou conjunta. Por isso, os filtros construídos 

pelo fabricante comercial do equipamento não foram eficientes para a detecção 

conjunta dos diversos fluorocromos que existem atualmente no mercado para a 

detecção de anticorpos ou antígenos em um ensaio de fase sólida. Neste trabalho, 

escolhemos os fluorocromos de acordo com o brilho e emissão máxima para maior 

intensidade de fluorescência possível, a fim de se obter melhor eficiência da técnica 

simultânea. Mas nem todos os fluorocromos, como foi o caso do AF647 (excitação 

máxima: 650nm e emissão máxima: 670nm) podem ser detectados no comprimento 

de onda máximo. Isso porque o comprimento de onda de excitação e emissão são muito 

próximos, e a largura do comprimento de onda da banda passante (BW) do filtro 

disponível para leitura desse fluorocromo no espectrofluorímetro se sobrepõe com o 

filtro disponível para a emissão (BW cross-talk), o que impossibilitou a leitura no 

máximo de brilho que o fluorocromo permite. Com isso, fizemos a leitura com outro 

filtro (Ex595nm BW 8nm) que não excitou no comprimento de onda ideal do 

fluorocromo, diminuindo muito o sinal de fluorescência, porém sem se sobrepor com 

o filtro de emissão, o que permitiu o uso de fluorocromo, apesar de um resultado 

quantitativo menor.   

A partir do estudo dos espectros de excitação e escolha de um novo filtro (Ex 

590nm BW 20nm), mais próximo da excitação ideal do fluorocormo, porém sem 

interferência com a emissão, e com a banda passante mais larga (BW 20nm), 

observamos uma melhor eficiência na detecção do AF647, com aumento da 

intensidade de fluorescência e maior discriminação de amostras positivas e negativas 

para os anticorpos IgM anti-T. gondii. Nossa abordagem foi semelhante à de Almlie et 

al.174 que desenvolveram uma técnica para reduzir a sobreposição dos comprimentos 

de onda de emissão de fluorescência quando são utilizados mais de dois fluorocromos 

com emissão próxima. Esse método consistiu principalmente na redução da banda 

espectral de excitação com ajuste também da largura de banda de emissão e com o uso 

de filtros mais apropriados. Em outro estudo para otimização de detecções 

fluorescentes, os autores relatam que um dos parâmetros mais importantes para a maior 

eficiência da técnica é a padronização da largura de banda do filtro de excitação175. A 

escolha da BW ideal nos filtros de excitação também foi essencial para possibilitar a 

detecção do fluorocromo AF568. Para esse fluorocromo, o filtro de excitação máxima 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 172 

 

 

 

(Ex585nm BW 8nm) também se sobrepôs ao filtro de emissão máxima (Em 595nm 

BW 35nm), não possibilitando a leitura. Com o uso de um filtro de excitação com 

menor comprimento de onda, e com uma banda passante mais larga, porém sem 

interferência com outros filtros (Ex535nm BW 25nm), foi possível a leitura deste 

fluorocromo, bem como a discriminação de amostras positivas e negativas para IgM 

anti-T. gondii também no FISAt com os outros dois fluorocromos AF350 e AF488. 

Apesar de observarmos detecção deste fluorocromo pelos filtros utilizados para a 

detecção do fluorocromo AF647, não descartamos a possibilidade da detecção 

simultânea deste fluorocromo com todos os outros filtros utilizados e até com 4 tipos 

de detecções distintas a partir de uma padronização e desconto de interferência como 

ocorre na técnica da citometria de fluxo, que também utiliza múltiplas marcações. 

Assim, o uso de filtros adequados de excitação de fluorocromos podem ampliar a 

intensidade do sinal de fluorescência e a discriminação entre soros positivos e 

negativos para anticorpos anti-T. gondii na fluorimetria de fase sólida. Neste trabalho, 

a escoha de filtros ideais e da largura da banda passante foi essencial para fornecer a 

energia necessária e suficiente de excitação sem sobreposições com outros filtros, o 

que permitiu o aumento da eficiência da detecção fluorescente. A associação de filtros 

de excitação e emissão que realizamos nesses ensaios permitiu a detecção conjunta e 

eficiente de anticorpos IgG, IgM e IgA contra T. gondii em um ensaio fluorescente de 

fase sólida. Além disso, mostramos que a escolha dos filtros para detecção dos 

fluorocromos disponíveis comercialmente é essencial para viabilizar o 

desenvolvimento de técnicas fluorimétricas de fase sólida com maior número de 

detecções simultâneas e não interferentes.  

 O uso de filtros mais eficientes no FISAt foi essencial para o aumento da 

fluorescência de detecção dos anticorpos IgM anti-T. gondii nas placas de 384 poços, 

porém com a análise de uma maior quantidade de amostras com diferentes perfis de 

anticorpos IgG, IgM e IgA, observamos que ainda não foi possível realizar a total 

discriminação entre os positivos e negativos. As microplacas de 384 poços permitem 

ensaios de alto rendimento com menores volumes de reagentes e com alto custo-

benefício para triagens de grandes números de amostras176. Apesar de muitas 

vantagens, o manuseio de placas de 384 poços em modo manual, mesmo usando 

pipetas multicanais pode ser altamente impreciso devido a miniaturização do ensaio177. 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 173 

 

 

 

Essas microplacas apresentam o mesmo formato das placas convencionais de 96 poços 

(modelo de poços 8x12), porém com poços de reação com diâmetros menores, 

resultando em um modelo de placa de 16x24 poços. Assim, cada poço da microplaca 

de 384 poços é de um tamanho 4 vezes menor do que a microplaca de 96 poços178. Por 

isso, o uso de dispositivos automatizados de dispensadores de reagentes ou estações 

de trabalho automáticas de aplicação e aspiração são recomendados para facilitar o uso 

dessas placas e aumentar a exatidão e precisão das análises realizadas178. Nos nossos 

ensaios nas placas de 384 poços utilizamos um pipetador semi-automatizado para 

dispensar os reagentes em apenas 4 pipetagens, o que minimiza os erros de aplicação 

das amostras, e ainda utilizamos uma lavadora de microplacas de 384 poços. Apesar 

disso, muitas amostras negativas obtiveram uma reatividade em unidades arbitrarias 

de fluorescência muito elevada, e por isso, a melhor padronização deste ensaio com 

maior número de lavagens ou utilizando outras concentrações de detergentes e ainda a 

utilização de dispositivos automatizados podem otimizar o teste e reduzir as 

interferências encontradas, possibilitando a realização do FISAt em placas de alta 

performance.   

O FISAt apresentou excelente desempenho nas análises de repetitividade e 

reprodutibilidade tanto na detecção de anticorpos IgG, quanto na detecção de 

anticorpos IgM e IgA, com apenas a violação de uma regra de alerta do controle de 

qualidade interno do teste (R12s), indicando que deve-se realizar inspeções adicionais 

nos dados dos controles, porém sem a rejeição do teste163. Para essas análises e controle 

do FISAt utilizamos imunoglobulinas humanas específicas, como a IgG, IgM e IgA 

adsorvidas nas microplacas em diferentes concentrações. Nos testes imunoenzimáticos 

comerciais e in house são utilizadas amostras de soro positivas e negativas para o 

anticorpo específico como controle da reação do conjugado. No entanto, com as 

melhorias das condições de saúde e de programas de prevenção de doenças, esse tipo 

de controle com amostras positivas tende a ser cada vez mais raro, pela ausência de 

captação de amostras de pacientes infectados. Além disso, a dificuldade de se obter 

controles é ainda maior para imunoglobulinas mais raras como a IgM, IgA ou IgE, que 

são produzidas logo no início da infecção ou ainda para os controles de doenças de 

baixa prevalência na população. A nossa opção de utilizar a adsorção da placa com a 

proteína de reação do conjugado é simples e eficiente para detectar o quanto esses 
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conjugados estão reagindo, em unidades arbitrárias de fluorescência, às concentrações 

de imunoglobulinas pré-determinadas. Esta abordagem é imunologicamente coerente 

pois simplifica a operação dos testes comerciais e elimina a necessidade de uso de 

amostras previamente validadas de difícil obtenção.  

 O FISAt foi sensível e específico na detecção de anticorpos IgG, IgM e IgA 

anti-T. gondii, com boa concordância entre as técnicas avaliadas. Alguns trabalhos têm 

investigado o desempenho de ensaios multiplex com detecção simultânea com 

sensibilidade e especificidade similares quando comparados com o ensaio 

imunoenzimático ELISA179,141. Um estudo recente mostra o desenvolvimento de um 

método multiplex de detecção de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii construído em uma 

plataforma plasmônica de ouro Toxo-pGOLD com concordância com o ELISA180. 

Além disso, em um trabalho anterior realizado pelo nosso grupo, relatamos o aumento 

da eficiência da detecção simultânea de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii a partir 

de conjugados fluorescentes repurificados com excelente concordância com o ELISA 

convencional146. Neste ensaio, observamos também uma diferença na sensibilidade do 

FISAt quando comparado com o ELISA e o Elecsys, o que ocorreu provavelmente 

devido à diferença de antígenos utilizados. No Elecsys é utilizado antígeno 

recombinante SAG1 de T. gondii, e no ELISA e no FISAt foram utilizados extrato 

total de taquizoítos, por isso a maior concordância na detecção das amostras por esses 

dois testes. Além disso, a forma de mensuração do Elecsys Toxo não é linear como a 

do FISAt e do ELISA devido a limitações estruturais do ensaio, que é voltado para 

sensibilidade e não quantificação. A diferença de sensibilidades em testes sorológicos 

é relatada em vários trabalhos e depende muito dos testes de referências utilizados para 

análise e dos critérios adotados para a realização do cut-off, que devem ser melhor 

avaliados dependendo da população89,98. Para a triagem de gestantes, deve-se reduzir 

o número de amostras falso-negativas principalmente para anticorpos IgM anti-T. 

gondii, o que acaba resultando em medidas para aumentar a sensibilidade dos testes 

para não correr o risco da não identificação de uma gestante positiva. Uma gestante 

com resultado falso-negativo para toxoplasmose pode dificultar a introdução precoce 

do tratamento para evitar a infecção fetal.  

 No FISAt foi possível identificar todas as amostras IgM com resultados 

positivos tanto pelo método de triagem quanto pelo método confirmatório. Os soros 
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discordantes, positivos no método comercial não foram reagentes no método 

confirmatório da reação de Imunofluorescência Indireta (IFAT IgM). Testes 

comerciais para detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii normalmente tem um ponto 

de corte mais baixo, como o utilizado na nossa análise85. Deste modo, o exame pode 

detectar pacientes com sorologia falso-positiva181. Nossos resultados para detecção de 

anticorpos IgM anti-T. gondii pelo FISAt foram similares aos resultados obtidos pelo 

método comercial Elecsys Toxo quando comparados com o método confirmatório, 

com uma quantidade próxima de amostras falso-positivas.  

 Na detecção de IgA anti-T. gondii pelo FISAt, 58% das amostras IgM 

positivas confirmadas pelo IFAT foram também positivas para anticorpos IgA anti-T. 

gondii, assim como relatado em um estudo com a trigem de 62 gestantes pelo ISAGA, 

com cerca de 70% de positividade para anticorpos IgA em amostras também 

identificadas com IgG e IgM positivos182. Além disso, nossos dados demonstraram 

que a maioria dessas amostras IgA positivas mostraram um perfil de alta afinidade ao 

antígeno de T. gondi, devido provavelmente ao maior tempo de permanência desta 

imunoglobulina no organismo. Zorgi et al.84 relataram que camundongos cronicamente 

infectados com T. gondii apresentaram anticorpos IgA específicos com evidencias de 

maturação da afinidade, e ainda que camundongos imunizados com taquizoítos de T. 

gondii por via oral apresentaram uma maior produção de anticorpos IgA específicos e 

um menor número de cistos teciduais, o que sugere que esta imunoglobulina pode estar 

envolvida com proteção em processos anteriores à formação de cistos e que, portanto, 

este tipo de proteção foi obtido em fases iniciais da infecção. A IgA é a imunoglobulina 

mais abundante em mamíferos e a sua função primária é manter a homeostase em 

superfícies mucosas com um importante papel na proteção imunológica no intestino 

contra patógenos invasores. Assim, estudos complementares e mais detalhados são 

necessários para verificar a relação deste anticorpo com a proteção da doença. Outros 

estudos de comparação do FISAt com outros métodos de diagnóstico da toxoplasmose 

são necessários para avaliar a sensibilidade e especificidade deste teste multiplex, 

como por exemplo a comparação com o teste de referência do azul de metileno de 

Sabin e Feldman123, e ainda, avaliações com maiores números de amostras, 

principalmente para anticorpos IgM e IgA anti-T. gondii. O ideal seria avaliar novas 

técnicas de imunoensaios com amostras clinicamente definidas ou analisadas por 
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técnicas mais sensíveis e específicas como a PCR, o que torna a obtenção de um painel 

inviável, dado a dificuldade de se obter essas amostras previamente analisadas por 

técnicas de biologia molecular, principalmente devido ao fato de que a toxoplasmose 

é uma doença sobretudo assintomática17. Devido a isso, muitos estudos de comparação 

e validação de novos testes sorológicos se baseiam na escolha de um teste de referência 

comercial, mas nem sempre esses testes fornecem um resultado verdadeiro para todas 

as amostras, por serem métodos sorológicos e, portanto, com resultados falso-positivos 

e falso-negativos82,83,84. Como já comentado anteriormente, não podemos deixar de 

destacar também a importância da avaliação e padronização do cut-off (limiar de 

positividade do ensaio) nos ensaios sorologicos. Muits trabalhos atuais relatam essa 

importância, e o quanto a sensibilidade e especificidade pode variar dependendo do 

cut-off selecionado para o ensaio89,98.  

 O FISAt é um método simples e tem muitas vantagens economicas, com 

menor custo de ensaio quando comparado com métodos sorológicos comerciais. Além 

de não necessitar de equipamentos sofisticados como os métodos multiplex que 

utilizam micropartículas, o FISAt é feito com as mesmas etapas de um ELISA 

convencional, como sensibilização, bloqueio, adição de amostras, incubações e 

lavagens, com a diferença na adição dos conjugados que são fluorescentes e na leitura 

dessas microplacas que dependem de filtros de excitação e emissão. Além de ser 

possível fazer 3 testes em 1, com a detecção simultânea de IgG, IgM e IgA anti-T. 

gondii, o custo é reduzido por não necessitar de agentes colorimétricos. O valor de 

conjugados específicos peroxidase e fluorescentes e das microplacas são semelhantes, 

e os outros reagentes utilizados são os mesmos dos ensaios de fase sólida 

convencionais. O ensaio fluorescente desenvolvido nesse trabalho, além de possibilitar 

um alto rendimento é um método econômico e simples para uso em laboratórios de 

análise.  

 O ELISA convencional foi de extrema importância no século passado e 

mesmo no momento, utilizando o sistema biexponencial da ligação do conjugado a 

uma enzima. Diversas amplificações do sistema foram realizadas, ligando enzimas de 

maior atividade, substratos fluorescentes, e outras abordagens de amplificação, como 

sistemas avidina-biotina ou similares. Todos estes testes detectam apenas o único 

antígeno adorvido na fase sólida. Podem ser extremamente sensíveis e confiáveis, mas 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 177 

 

 

 

para uso em triagem implicam em alto custo de teste e mão de obra. Nosso sistema de 

detecção simultânea de fluorocromos é completamente diferente, porque utilizamos 

conjugados que podem ser detectados no mesmo poço, reduzindo o número de ensaios 

e o tempo de reação. É possível que no futuro outros sistemas multiplexados usando 

micropartículas possam ser utilizados em citometria de fluxo, num modelo semelhante 

ao sistema Luminex hoje existente, mas citometros de fluxo demandam compensação 

e lasers. Um sistema de 384 poços é lido em 5 minutos no fluorimetro e, portanto, 

numa velocidade muito mais eficiente e prática para ensaios de triagem de grande 

número de amostras. Um citometro de fluxo leva em média 3 minutos para leitura de 

cada tubo de amostra individualmente, assim levaria cerca de 20 horas para o mesmo 

trabalho, fora o consumo de grandes quantidades de solvente utilizado em cada análise 

de tubo, devido ao tamanho do sitema de fluxo183.  

 Devido à praticidade, rapidez e confiabilidade dos imunoensaios, a detecção 

automatizada de anticoros contra T. gondii tem sido amplamente utilizada em 

laboratórios clínicos durante as últimas décadas. De fato, a tecnologia moderna 

forneceu várias ferramentas que facilitam o trabalho de acompanhamento dos 

laboratórios clínicos, bem como o acompanhamento da doença. Uma dessas 

ferramentas inclui o ensaio automatizado, padronizado e validado.  A validação inclui 

procedimentos e comparações para determinar a acurácia dos testes, o que tem sua 

importância evidente, mas um teste comercial validado não implica em bloqueio do 

desenvolvimento de testes mais eficientes. Nenhum teste sorológico é perfeito, pois na 

sorologia sempre haverá falso-negativos e falso-positivos. Validar um exame para uso 

individual, ou seja, garantir ao paciente testado a acurácia do teste é um sofisma 

comercial, já que não existe nenhum teste com precisão absoluta. Nosso FISAt tem 

um resultado quantificável semelhante aos testes comerciais e seus limites de 

sensibilidade e especificidade são adequados para um teste de triagem. Não 

pretendemos que o FISAt seja o único teste para identificação da toxoplasmose 

congênita e nem de outras doenças relacionadas, mas acreditamos que por sua 

sensibilidade e especificidade possa ser um teste ideal para um alto rendimento, que 

permita triar a maior parte das gestantes para eventos relacionados a toxoplasmose.  

 Baseado em nosso desenvolvimento de um teste simples e rápido nós 

especulamos que um algoritmo para a triagem de gestantes para toxoplasmose 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 178 

 

 

 

congênita envolvendo apenas o nosso teste deveria permitir a seleção de gestantes com 

rapidez e eficiência (Fgura 17). Como nosso método detecta as 3 imunoglobulinas 

específicas é possível realizar uma separação na triagem pelo FISAt em pacientes 

protegidos com resultado de IgG positivo e IgM e IgA negativos, caracterizando a 

infecção crônica, e em pacientes suscetíveis com resultado de IgG, IgM e IgA 

negativos, mantendo um sistema de retroalimentação que prevê uma triagem mensal, 

e dessa forma com um único teste resolver os problemas de triagem, e claro, uma vez 

triado, o protocolo de atendimento deve ser especializado e envolver testes 

confirmatórios.  

 A fluorimetria de fase sólida é uma tecnologia atual e promissora com um 

enorme potencial, dado pela versatilidade de reagentes fluorescentes que permitem 

múltiplas detecções. As possibilidades de construções a partir deste teste desenvolvido 

são amplas. A detecção simultânea em fase sólida é facilmente padronizada e validada 

a partir do uso de filtros corretos. Em placas de 96 poços é possível construir até 6 

marcações fluorescentes distintas e ampliar ainda mais essa quantidade de marcações 

com o uso de placas com poços menores, como de 384 ou 1536 poços, diminuindo a 

quantidade de reagentes. Além disso, essa construção em fase sólida pode ser 

transferida facilmente para membranas em sistema de Dot-FISA, podendo detectar não 

só múltiplos anticorpos como também múltiplos antígenos. E ainda, pode ser que no 

futuro, o FISAt seja aprimorado para um teste de avidez de anticorpos utilizando 2 

leituras sequenciais da mesma placa separadas por uma lavagem com ureia desde que 

os anticorpos para a contrução dos conjugados sejam de alta avidez, o que aumentaria 

a eficiência diagnóstica no mesmo poço resultando em 6 testes. Esta abordagem é 

teoricamente possível e demanda novos estudos, mas realça as possibilidades da 

tecnologia de múltiplas detecções em fase sólida empregada neste trabalho.  

O ensaio fluorescente triplex de fase sólida para detecção simultânea de IgG, 

IgM e IgA anti-T. gondii desenvolvido neste trabalho é simples, econômico e de alto 

rendimento, que num futuro próximo pode ser utilizado como um método inicial de 

triagem pré-natal da toxoplasmose permitindo o manejo rápido e seguro das gestantes. 
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Figura 17 -   Algoritmo do FISAt para triagem da toxoplasmose em gestantes. Autoria 

própria.  
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7 CONCLUSÕES 

 

7.1 Geral 

 

Desenvolvemos um ensaio fluorescente triplex de fase sólida (FISAt) sensível 

e específico, de alto rendimento e baixo custo para detecção de IgG, IgM e IgA para 

triagem da toxoplasmose humana. 

 

7.2 Específicas 

 

7.2.1 Foi possível construir um ensaio fluorescente de fase sólida para detecção 

conjunta de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii 

 

a) Foi possível construir conjugados fluorescentes não interferentes, similares aos 

conjugados comerciais e eficientes para a detecção de imunoglobulinas 

específicas por fluorescência de fase sólida; 

 

b) Foi possível padronizar condições ótimas de uso de reagentes para a detecção 

isolada e simultânea de IgG, IgM e IgA específica contra T. gondii na 

fluorimetria de fase sólida; 

 

c) A ordem de adição dos fluorocromos de forma separada no mesmo poço de 

reação foi mais eficiente para a detecção simultânea de IgG, IgM e IgA anti-T. 

gondii no FISAt; 

 

d) Foi possível padronizar o FISAt nas placas de 384 poços com uma maior 

quantidade de antígeno e com uma melhor padronização da lavagem e 

automatização desse teste em placas de alta performance; 

 

e) A comparação entre as metodologias testadas para marcação do AF647 

mostrou que para este fluorocromo a conjugação baseada no excesso molar foi 

a metodologia mais eficiente; 
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f) A seleção de filtros de excitação e da largura da banda passante mais adequados 

permitiu a detecção conjunta e eficiente de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii 

utilizando três fluorocromos distintos com aumento da intensidade de 

fluorescência e discriminação de amostras positivas e negativas na fluorimetria 

de fase sólida; 

 

g) Os dois lotes de conjugados fluorescentes produzidos foram eficientes e 

discriminaram as amostras de soro positivas e negativas para anticorpos IgG, 

IgM e IgA anti-T. gondii de maneira similar. 

 

 

7.2.2 Foi possível validar o ensaio fluorescente triplex de fase sólida para detecção 

conjunta de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii  

 

a) Os conjugados fluorescentes foram estáveis e eficientes para detecção conjunta 

de IgG, IgM e IgA anti-T. gondii por até 18 meses após sua produção; 

 

b) O FISAt foi reprodutível e equivalente aos ensaios convencionais de uso em 

laboratórios de análise para o diagnóstico da toxoplasmose humana; 

 

c) O FISAt foi sensível e específico quando comparado com o ensaio 

automatizado Elecsys Toxo® e com o teste de ELISA. 

 

 

7.2.3 Foi possível aplicar o ensaio fluorescente triplex na triagem da toxoplasmose 

humana com alta eficiência na detecção de anticorpos IgG, IgM e IgA anti-T. 

gondii 

 

a) O FISAt obteve o mesmo perfil de detecção de amostras IgG, IgM e IgA anti-

T. gondii, com menor número de etapas e alta eficiência para uso em triagem 

de gestantes quando comparado com o Elecsys Toxo® e o ELISA 

convencional. 
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido utilizado para a coleta das 

amostras de pacientes com pedido de exame para toxoplasmose do HCFMUSP.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESTUDO: TESTES FLUORIMÉTRICOS NA SOROLOGIA DA 

TOXOPLASMOSE HUMANA 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, 

mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.  

 

Eu,______________________________________________________, portador da 

Cédula de identidade, RG______________________, e inscrito no 

CPF/MF_______________ nascido(a) em _____ / _____ /_______ , abaixo 

assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário(a) 

do estudo “Testes fluorimétricos na sorologia da toxoplasmose humana” Eu 

_____________________________________ , Declaro que obtive todas as 

informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto às 

dúvidas por mim apresentadas.  

 

Estou ciente que:  

I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir novas metodologias para 

diagnóstico da doença denominada “Toxoplasmose”;  

II) Será feita uma única coleta de 5 mL de sangue no momento do consentimento 

informado ou será disponibilizado 1mL de soro de amostra coletada com finalidade 

semelhante; 

III) Essa (s) coleta (s) será feita apenas para este estudo e em nada influenciará 

(influenciarão) o meu tratamento; não vai (vão) me curar; não vai (vão) me causar 

nenhum problema;  

IV) A participação neste projeto não tem objetivo de me submeter a um tratamento, 

bem como não me acarretará qualquer ônus pecuniário com relação aos procedimentos 

médico-clínico-terapêuticos efetuados com o estudo;  
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V) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

VI) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem estar físico. Não 

virá interferir no atendimento ou tratamento médico;  

VII) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo 

que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não 

sejam mencionados;  

VIII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao 

final desta pesquisa: 

 

(  ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa 

(  ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa  

 

IX) Concordo que o material poderá ser utilizado em outros projetos desde que 

autorizado pela Comissão de Ética deste Instituto e pelo responsável por esta pesquisa: 

 

(  ) Sim  

(  ) Não  

São Paulo,      de                   de 2016  

(  ) Paciente / (  ) Responsável  

 

...................................................................................................................................... 

Testemunha 1:____________________________________________________ 

                     Nome / RG / Telefone  

Testemunha 2:____________________________________________________ 

                      Nome / RG / Telefone  

 

Responsável pelo projeto: 

________________________________________________ 

 Prof. Dr. Heitor Franco de Andrade Junior – CRM 24325 

 

Telefone para contato: (11) 30617010 
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ANEXO B- Aprovação da Comissão de Pesquisa e Ética do Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo (CEP-IMT) e da Comissão de Ética para Análises de Projetos 

de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (CAPPesq- HC FMUSP). 

  



Jaqueline Polizeli Rodrigues 207 

 

 

 

 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 208 

 

 

 

 

 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 209 

 

 

 

 

 



Jaqueline Polizeli Rodrigues 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


