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RESUMO 

    

Rodrigues JP. Testes fluorimétricos na sorologia da toxoplasmose humana: 
detecção simultânea de anticorpos IgG e IgM específicos (dissertação). São Paulo: 
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2013. 
 
 
 A toxoplasmose, protozoose disseminada de baixa morbidade, apresenta número 
significativo de doença ocular, congênita ou do sistema nervoso central. O 
diagnóstico é sorológico por diferentes testes, mas limiares baixos e variação 
individual levam a frequentes problemas. Novos imunoensaios fluorescentes de 
fase sólida (FLISA) usam a quantificação direta de anticorpos. Aqui, desenvolvemos 
um FLISA multiplex (FLISAm) para a detecção simultânea de anticorpos IgG e IgM 
contra Toxoplasma gondii. Após padronização, a eficiência do FLISAm com 
conjugados comerciais foi feita inicialmente de forma isolada para cada 
imunoglobulina em 140 amostras de soro de universitários previamente analisadas 
pelo ELISA IgG/IgM. FLISA IgG mostrou boa concordância (Kappa=0,7088), com 
sensibilidade de 83,3% e especificidade de 94,2%, enquanto FLISA IgM apresentou 
boa concordância (K=0,6026), menor sensibilidade de 55,5% e igual especificidade 
de 98,4%. Foram produzidos novos conjugados fluorescentes de maior 
especificidade e seu desempenho no FLISAm foi validado em 24 amostras e sua 
eficiência foi avaliada em 120 amostras conhecidas de soro de gestantes. FLISAm 
mostrou excelente concordância, tanto para a detecção de anticorpos IgG 
(K=0.8837, sensibilidade=100,0%, especificidade=87,5%), quanto para a detecção 
de anticorpos IgM (K=0,9187, sensibilidade=100%, especificidade=99,1%) com 
excelente reprodutibilidade. O teste desenvolvido é rápido, econômico, de fácil 
execução, alto rendimento e que pode ser utilizado como método de triagem de 
soroconversão em mulheres grávidas, útil em aplicações de grande número de 
amostras como o cuidado pré-natal. 
 

Descritores: Toxoplasma gondii; Testes sorológicos; Imunoensaio; Fluorometria; 
Corantes fluorescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

 

Rodrigues JP. Fluorimetric immunoassay in human toxoplasmosis: simultaneous 
detection of specific IgG and IgM antibodies. (dissertation). São Paulo: Instituto de 
Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2013. 
 
 
Toxoplasmosis, a disseminated low morbidity protozoan disease, presented 
significant numbers of affected people, mainly ocular disease, fetal infections or 
encephalitis in immune deficient patients. Serology is the main diagnosis with 
commercial antibody assays, but individual variation or low thresholds cause many 
inconsistencies. New solid phase immunofluorescence assays (FLISA) allows direct 
antibody quantification in microplates. Here, we developed a multiplex FLISA 
(FLISAm) for simultaneous detection of IgG and IgM anti-Toxoplasma gondii 
antibodies. After standardization, the efficiency of this method was initially analyzed 
in isolated FLISA for each immunoglobulin with commercial conjugates in 140 serum 
samples of the students previously screened by IgG/IgM ELISA. IgG FLISA showed 
good concordance (Kappa=0.7088), 83,3% sensitivity and 94,2% specificity, while 
IgM FLISA also showed good concordance (Kappa=0,6026), lower 55,5% sensitivity 
and similar 98,4% specificity. New higher efficiency conjugated were prepared and 
tested in 120 serum samples of the pregnant woman in a same well conjunct 
IgG/IgM FLISAm. We also validate the FLISAm in 24 serum samples. Compared to 
isolated ELISA IgG/IgM, FLISAm demonstrated excellent concordance for IgG 
(Kappa=0.8837; sensitivity=100%; specificity=87,5%,) and IgM (Kappa=0,9187; 
sensitivity=100%; specificity=99,1%), with excellent reproducibility. The 
standardized FLISAm is quick, inexpensive, easily performed and high throughput 
and the assay can be used for screening serum conversion in pregnant women, 
useful in large numbers applications as antenatal care.  

  

Descriptors: Toxoplasma gondii; Serological tests; Immunoassay; Fluorometry; 
Fluorescent dyes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A toxoplasmose é uma doença amplamente distribuída, causada pelo 

parasita Apicomplexa Toxoplasma gondii (Dubey, 1991). Trata-se de uma infecção 

pouco diagnosticada por ser geralmente assintomática, no entanto representa 

grande importância no âmbito de saúde pública, devido à gravidade das 

manifestações clínicas nos casos oculares e congênitos (Cox, 2002).  

 As lesões oculares são provavelmente as manifestações clínicas mais 

comuns na toxoplasmose aguda adquirida no período pós-natal (Holland, 2009). 

Em imunodeficientes, como portadores do HIV, pode ocorrer inflamação bilateral ou 

multifocal grave, podendo levar ao comprometimento total da visão (Comodaro et 

al., 2009). Na toxoplasmose congênita, os casos mais graves da doença podem ser 

caracterizados clinicamente por hidrocefalia, retinocoroidite, calcificação cerebral, 

retardo mental, comprometimentos sensoriais e aborto (Montoya e Liesenfeld, 

2004, Roizen et al., 2006). Assim, diante da gravidade dessas manifestações 

clínicas, sobretudo nos imunodeficientes e nos casos congênitos, é essencial a 

instituição de metodologias rápidas e eficientes para o tratamento precoce da 

infecção pelo T. gondii. Além disso, nos casos congênitos, a viragem sorológica é 

um marcador muito importante e demanda testes sequenciais por toda a gestação 

(Bortoletti et al., 2013). 

O diagnóstico da toxoplasmose é principalmente sorológico, por ser um 

método de fácil execução, sensível e específico. Além da praticidade de obtenção 

de amostras obtidas de biorrepositórios permitindo ensaios temporais com 

facilidade, a abordagem sorológica apresenta possibilidade de automação para 

análise de um grande número de amostras com custo reduzido (Dzitko et al., 2006). 

A sorologia está estabelecida por diferentes testes e antígenos, mas o uso 

de limiares baixos e a variação individual de pacientes levam a frequentes 
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incongruências nos resultados. Os testes sorológicos que utilizam extratos 

antigênicos brutos ou semipurificados do parasita são de grande importância no 

diagnóstico de rotina de doenças parasitárias, no entanto, apresentam deficiências, 

como reações falso-positivas (Robben et al., 2002). Várias alternativas têm sido 

utilizadas, como o uso de testes de alta sensibilidade e antígenos específicos 

identificados e purificados pelas técnicas de biotecnologia, como os antígenos 

recombinantes e peptídeos sintéticos de proteínas específicas do parasita e até 

mesmo combinações antigênicas, porém, com poucas soluções eficientes (Holec-

Gasior e Kur, 2010, Kong et al., 2003, Yao et al., 2010).  

Os antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos de proteínas específicas 

do T. gondii podem aumentar a especificidade diagnóstica, principalmente com 

ausência de reação cruzada (Zhang et al., 2011). No entanto, resultados falsos 

negativos foram obtidos indicando que um antígeno recombinante ou um peptídeo 

sintético isolado não seria capaz de diagnosticar todos os indivíduos com 

toxoplasmose, devido ao número limitado de epítopos presentes em um único 

antígeno isoladamente (Carvalho et al.,2008, Sousa et al., 2008, Sousa et al., 

2009). Metodologias com o uso de combinações antigênicas sintéticas de epítopos 

de diferentes proteínas do parasita, como misturas de diferentes peptídeos 

sintéticos ou multi-epitópicos associados a antígenos recombinantes e adicionados 

em um único teste podem aumentar a sensibilidade e especificidade dos 

imunoensaios (Araújo e Ferreira, 2010). Entretanto, uma mesma mistura antigênica 

pode apresentar desempenho diferente quando desafiada com amostras de 

diferentes regiões geográficas, dada a heterogeneidade genética do T.  gondii e das 

populações humanas (Velmurugan et al., 2008).  

 Atualmente, novas abordagens fluorimétricas foram descritas, utilizando 

fluoróforos de alto desempenho, sem reações enzimáticas, em suportes de 

rendimento convencional como a superfície de microplacas, para alguns patógenos 
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(Liu et al., 2003, Linares et al., 2013). A imunofluorimetria de fase sólida permite o 

uso de conjugados com diferentes intensidades de fluorescência, possibilitando a 

detecção simultânea de vários tipos de anticorpos específicos a partir de amostra 

única de soro, diminuindo o tempo de reação e aumentando a eficiência das 

análises (Sittampalam et al., 1997).  Diante disso, neste projeto, desenvolvemos um 

diagnóstico sorológico imunofluorescente multiplex de fase sólida para a detecção 

conjunta de anticorpos IgG e IgM contra T.gondii.  
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2 OBJETIVOS 

  

 2.1 Geral 

 Desenvolver métodos sorológicos fluorescentes para a detecção de classes 

específicas de anticorpos (IgG e IgM) contra Toxoplasma gondii em sistemas 

multiplex de imunofluorescência de fase sólida. 

 

2.2 Específicos 

 Padronizar um ensaio imunofluorescente em microplacas (FLISA 

isolado) para detecção de IgG ou IgM anti-T. gondii, no que se refere 

ao tipo e preparação de antígeno de T. gondii, bloqueio das 

microplacas, concentração ótima de soro e conjugados;  

 Construir conjugados de alta eficiência e diferentes fluorescências 

para permitir a detecção conjunta de IgG e IgM anti-T. gondii em 

ensaios imunofluorescentes de fase sólida; 

 Analisar a eficiência do ensaio imunofluorescente em fase sólida 

(FLISA isolado) pela comparação com o ensaio imunoenzimático 

(ELISA in house); 

 Padronizar as condições de um ensaio multiplex de 

imunofluorescência de fase sólida para a detecção de IgG e IgM anti 

T.gondii no mesmo poço e analisar sua eficiência e reprodutibilidade; 

 Validar e avaliar a eficiência do ensaio imunofluorescente multiplex 

em fase sólida (FLISAm) em amostras com sorologia definida por 

ensaios comerciais executadas por laboratório de referência.  

 

 

 



 
26 Jaqueline Polizeli Rodrigues 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Toxoplasmose e Toxoplasma gondii 

 

A toxoplasmose, uma das infecções parasitárias mais comums, é 

amplamente distribuída não apenas em humanos, como também nas demais 

espécies de animais homeotermos (Dubey, 1991). Estima-se que mais de um terço 

da população humana mundial tenha sido exposta ao T. gondii em algum estágio 

da vida (Tenter et al., 2000). Estudos soroepidemiológicos em diferentes países 

demonstram uma variação estimada entre 10% a 80% de prevalência dessa 

infecção na população humana (Doudou et al., 2014, Gao  et al., 2012, Kistiah et 

al., 2012). Essa variação pode ocorrer devido a alguns fatores associados aos 

hábitos culturais e alimentares, às condições socioeconômicas, à região geográfica 

e até mesmo à idade da população acometida pelo T. gondii (Amorim et al., 2004, 

Frenkel, 1991, Kijlstra e Jongert, 2008).  

Estudos relatam que nos EUA a grande parte da infecção pelo T. gondii nos 

seres humanos ocorre pelo consumo de carne e mariscos crus (Jones et al., 2009). 

Assim como na França, o hábito de ingerir produtos cárneos crus também interfere 

na prevalência da infecção em humanos (Hill et al., 2005). A faixa etária também 

pode influenciar na soropositividade pelo T. gondii, que aumenta com o decorrer da 

idade, devido à exposição aos fatores de risco durante a vida. No entanto, estudos 

demonstram que elevados níveis de contaminação ambiental com oocistos do 

parasita, e baixas condições socioeconômicas podem aumentar a prevalência em 

crianças (Dattoli et al., 2011, Rajaii et al., 2013). O clima e a altitude da região 

também podem influenciar nos índices de prevalência dos países. Em países 

tropicais e localizados em altitudes mais elevadas, a prevalência da toxoplasmose é 
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maior quando comparada com regiões áridas, frias e localizadas sob o nível do mar 

(Elmore et al., 2012). 

 No Brasil, a prevalência da toxoplasmose em humanos pode chegar a 95% 

em populações indígenas da região Amazônica e a 97,4% em moradores de uma 

fazenda no sudeste do Mato Grosso (Bóia et al., 2008, Santos et al., 2009). Porém, 

a infecção pelo T. gondii pode acometer um número menor de indivíduos, como 

mostra um estudo em jovens universitários de São Paulo, em que cerca de 20% 

apresentaram soropositividade para toxoplasmose (Sampaio et al., 2013). Essa 

variação ocorre, principalmente, devido às diferenças nos hábitos culturais e 

alimentares encontrados em diferentes regiões do país (Dubey et al., 2012).  

O agente etiológico da toxoplasmose é o Toxoplasma gondii, parasita 

intracelular obrigatório, descrito pela primeira vez, por Nicolle (1908) e Manceaux 

(1909), na Tunísia, em células do baço e do fígado de um roedor, o Ctenodactylus 

gundi, e por Splendore (1908) no Brasil, em isolados de coelhos. 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, entre outras estruturas, como a superfície 

do agente, para o mecanismo de adesão, invasão e desenvolvimento na célula 

hospedeira (Black e Boothroyd, 2000). Estes parasitas intracelulares obrigatórios, 

além de apresentarem diversas estruturas comuns às demais células animais, 

como mitocôndria, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, também 

apresentam estruturas características do filo, como anéis polares, micronemas, 

róptrias e grânulos densos (Souza et al., 2010a). 

Os micronemas são estruturas onde estão localizadas proteínas (MICs) 

envolvidas no processo de adesão do T. gondii, secretadas no início de interação 

com a célula hospedeira (Lovett et al., 2002). As róptrias são organelas que contêm 

dois tipos de proteínas caracterizadas, sobretudo, por sua localização: as ROPs, 
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encontradas na porção basal, e as RONs, presentes no colo da organela e 

secretadas logo após as proteínas dos micronemas (Boothroyd e Dubremetz, 2008, 

Carruthers et al., 1999).  Por sua vez, o conteúdo dos grânulos densos, as 

proteínas GRAs, são secretadas após o término do processo de entrada do 

parasita, durante a fase intracelular de seu ciclo de vida (Souza et al., 2010a).  

 

 3.2 Ciclo de vida do T. gondii 

 

O ciclo de vida do T. gondii é complexo e heteroxênico, constituído por 

várias etapas, com fases proliferativas e latentes do parasita e caracterizado por 

uma fase assexuada, ou extra intestinal e uma fase sexuada ou enteroepitelial 

(Figura 1). A fase assexuada ocorre nos mamíferos, incluindo o homem, ou aves, 

que são os hospedeiros intermediários e a fase sexuada ocorre nos felídeos, 

hospedeiros definitivos (Dubey, 1991).   

Na fase assexuada, o parasita, na 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, disseminando a infecção e caracterizando 

a fase aguda da doença. Alguns taquizoítos invadem as células, mas desenvolvem, 

após proliferações iniciais, uma cápsula cística com dupla membrana elástica 

resistente rica em 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 hospedeiro (Sullivan et al., 2011). Essa imunidade limita a 

progressão da infecção e o desenvolvimento de novas lesões, porém não erradica 

os cistos já existentes encontrados em vários tecidos, como muscular e nervoso. 

Indivíduos com comprometimento do sistema imune (portadores do HIV, 
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transplantados) podem apresentar uma reativação da infecção, ocasionada pelo 

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

em taquizoítos e podem promover uma infecção local ou disseminada (Derouin, 

2007).  

 

  

 

Figura 1 - Ciclo de vida do T. gondii (Modificado a partir de Robert-Gangneux e  
Dardé, 2012).  
   

  

Na fase sexuada, os taquizoítos se diferenciam em gametócitos masculinos 

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

zigoto. Este evoluirá dentro do epitélio formando uma parede externa dupla, dando 

origem ao oocisto. A célula epitelial sofrerá rompimento, liberando o oocisto ainda 

imaturo, não esporulado, que alcançará o meio externo junto com as fezes dos 
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felídeos.  A esporulação dos oocistos ocorre após aproximadamente cindo dias em 

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

umidade adequadas (Hill e Dubey, 2002, Jones e Dubey, 2010).  Esta fase leva ao 

desenvolvimento de oocistos esporulados contendo dois esporocistos elipsoidais 

com quatro esporozoítos cada, os quais se tornam infectantes aos seus 

hospedeiros intermediários (Dubey et al., 1998). Ao serem ingeridos pelos 

hospedeiros definitivos, os bradizoítos ou os esporozoítos, liberados da digestão do 

cisto ou do oocisto respectivamente e após a diferenciação em taquizoítos, podem 

iniciar outra fase assexuada de multiplicação por endodiogenia nas células epiteliais 

do intestino delgado dos felídeos, assegurando a difusão e manutenção da 

parasitose nesses hospedeiros (Dubey, 2008). 

 

3.3 Transmissão 

 

Os mecanismos de transmissão da toxoplasmose ocorrem por meio do 

consumo de carnes cruas ou mal-cozidas contendo cistos teciduais do parasita, 

pela ingestão de vegetais frescos e água com oocistos esporulados, pelo contato 

direto com as fezes de felídeos jovens recentemente infectados, pela transmissão 

vertical de taquizoítos para o feto, via placenta, e por meio de transplantes de 

órgãos e injeção acidental em laboratório (Dubey, 1998) (Figura 2).  

Historicamente, o consumo de cistos teciduais em carnes cruas ou mal-

cozidas era considerado a maior rota de transmissão em humanos. Entretanto, 

observa-se um declínio na prevalência de T. gondii em muitos países desenvolvidos 

nas últimas décadas, que é atribuído à introdução de sistemas modernos de 

agricultura em relação ao manejo de criação, o que reduziu a probabilidade de 

cistos do parasita na carne, diminuindo a disseminação do T. gondii por esta via 

(Diza et al., 2005; Jones et al., 2007, Jones e Dubey, 2012). Mesmo assim, 
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trabalhos recentes relatam associação de soroprevalências com o fator de risco de 

infecção pelo T. gondii decorrente ao consumo de carne crua ou mal-cozida, como 

a avaliação epidemiológica em gestantes de Taiwan (Lin et al., 2008), Londres 

(Flatt et al., 2013) e Turquia (Doğan et al., 2012).  

 

 

Figura 2 - Transmissão do T. gondii nos hospedeiros definitivos e intermediários 
(Modificado a partir de Robert-Gangneux e Dardé, 2012).  

 
 

 

Já em relação ao risco de adquirir a toxoplasmose pelo contato com os 

oocistos, a água potável contaminada é uma das maiores rotas de transmissão por 
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esta via e desempenha um importante papel na infecção pelo T. gondii (Dubey, 

2004). Um dos primeiros surtos relatados pela transmissão de oocistos na água 

ocorreu em Victoria, no Canadá, que demonstrou a potencial contaminação do 

abastecimento de água da cidade pelas fezes do gato doméstico e do puma, 

rastreados na região da bacia hidrográfica do município (Aramini et al., 1999).  

Outros estudos relataram algumas variáveis correlacionadas à alta 

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

Campos dos Goytacases-RJ, (Bahia-Oliveira et al., 2003) e o consumo de sorvete 

caseiro, em Cascavel-CE (Heukelbach et al., 2007). Além disso, a água contendo 

oocistos pode ser utilizada para irrigação agrícola ou em conjunto com pesticidas e 

herbicidas, contaminando vegetais crus e hortaliças, alimentos associados também 

como potenciais fontes de disseminação do T. gondii (Kniel et al, 2002). Estudos 

recentes demonstram a correlação entre o fator de risco associado ao consumo de 

vegetais frescos em restaurantes com a soroprevalência de toxoplasmose (Ekman 

et al., 2012, Jafari et al., 2012).  

 

 3.4 Manifestações clínicas da toxoplasmose  

 

A infecção pelo T.gondii apresenta um amplo espectro de doenças que pode 

variar de uma infecção crônica e assintomática, podendo manifestar-se como 

doença sistêmica grave, levando até mesmo a óbito. Os sinais e sintomas variam 

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

imunocompetente, imunodeprimido e toxoplasmose congênita (Montoya e 

Liesenfeld, 2004). 
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3.4.1 Toxoplasmose em imunocompetentes  

 

A infecção pelo T. gondii, em imunocompetentes, é freqüentemente benigna, 

com parasitemia auto-limitada, resultando em uma forma clínica da doença 

assintomática na maioria dos casos. Estudos sorológicos indicam que 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 principalmente cervicais, acompanhadas de 

linfadenopatia febril, astenia e linfomonocitose (Remington e McLeod, 2001). Assim, 

a infecção pelo T. gondii muitas vezes não é diagnosticada e tratada por terapêutica 

específica.   

Apesar de, no geral, a toxoplasmose ser assintomática em indivíduos 

imunocompetentes, alguns casos de infecção a partir de genótipos atípicos de T. 

gondii podem desenvolver manifestações clínicas como pneumonite, miocardite, 

encefalite e lesões oculares graves (Dubey et al., 2012). Além disso, estudos 

relatam a possibilidade da infecção crônica causar diminuição no desenvolvimento 

psicomotor (Havlícek et al., 2001), distúrbios e efeitos compartamentais (Flegr et al., 

1996) e doença mental (Bachmann et al., 2005). Estudos recentes demonstraram a 

associação entre a infecção crônica pelo T. gondii e casos de transtorno bipolar e 

esquizofrenia (Emelia et al., 2012, Hamdani et al., 2013, Torrey et al., 2012). 

 Dentre as manifestações nos indivíduos sintomáticos, 2% a 3% 

desenvolvem um quadro de retinocoroidite. O acometimento pode ser bilateral, 

ocorrendo alterações oculares com graus variáveis de degeneração, como edema 

de retina, lesões vasculares na coróide, microfitalmia e estrabismo (Comodaro et 

al., 2009). Dados recentes relatam apresentações atípicas e graves de 

retinocoroidite em indivíduos imunocompetentes, como um estudo que demonstra 
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associação com esclerite (Kamath et al., 2013) e um caso clínico, que mostra o 

desenvolvimento de papilite toxoplásmica primária, caracterizada por focos de 

inflamação na papila óptica (Mikhail e Varikkara, 2013).  

 

  3.4.2 Toxoplasmose em imunodeficientes 

 

A toxoplasmose é uma importante zoonose oportunista, frequente em 

pacientes com queda na atividade do sistema imunológico, como os portadores de 

HIV, apresentando a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) ou indivíduos 

portadores de neoplasias, pacientes submetidos à terapia imunosupressora e 

transplantados. Nesses indivíduos, pode ocorrer reativação de cistos latentes e 

reagudização da doença (Dubey et al., 2012).  

 As manifestações clínicas da toxoplasmose em transplantados ocorrem 

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

e pneumonite (Derouin e Pelloux, 2008). Já em pacientes com HIV, os sintomas 

mais frequentes são as lesões cerebrais (Correia et al., 2010, Porter e Sandre, 

1992). Antes da terapia anti-retroviral, uma em cada três pessoas infectadas pelo 

HIV desenvolviam toxoplasmose encefálica (Parmley et al., 1992). No entanto, 

devido a aplicação de profilaxias terapeuticas específicas, houve uma diminuição 

da toxoplasmose cerebral entre pacientes com AIDS (Menotti et al., 2003, Passos 

et al., 2000). Estudos recentes relatam 34,7% de pacientes HIV soropositivos com 

toxoplasmose cerebral na Russia (Ermak et al., 2013), 36,6% no Brasil (Meira et al., 

2011) e 11,7% na Tunísia (Sellami et al., 2010). 

 Em algumas regiões, as lesões oculares são comuns em indivíduos 

imunodeprimidos, presente em até 20% dos acometidos pela toxoplasmose (Garcia 

et al., 1999; Petersen et al., 2001; Vallochi et al., 2002).  Alguns autores relataram 

uma prevalência elevada de toxoplasmose ocular em pacientes com AIDS no 
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Nepal, de cerca de 60% (Lamichhane et al., 2010).  Apesar disso, dados recentes 

mostram uma diminuição da frequência de toxoplasmose ocular em indivíduos com 

HIV, como em um estudo na Nigéria, em que 11,4% desenvolveram retinocoroidite 

(Onakoya et al., 2012) e outro trabalho no Sul do Brasil, em que apenas 1,6% dos 

indivíduos com AIDS apresentaram alguma forma de lesão ocular (Xavier et al., 

2013).  

 

3.4.3 Toxoplasmose congênita 

 

A toxoplasmose congênita ocorre devido à transmissão do T. gondii ao feto, 

via placenta, geralmente quando a mãe adquire a infecção primária durante a 

gestação (Remington et al., 2001).  Clinicamente, nos casos mais graves, a 

infecção pode ser caracterizada pela tríade clássica, conhecida como Tríade de 

Sabin: hidrocefalia, retinocoroidite e calcificações cerebrais. Além disso, também 

pode ocorrer retardo mental, comprometimento sensorial e até mesmo aborto 

(Ajzenberg et al., 2002,  Roizen et al., 2006, Wallon et al., 2004). Essa variação de 

manifestações clínicas depende da patogenicidade da cepa infectante, da 

capacidade da resposta imune do hospedeiro e do período gestacional em que 

ocorreu a infecção (Dubey et al., 2012). A transmissão vertical da toxoplasmose é 

superior durante o terceiro trimestre, contudo, a gravidade da doença no recém-

nascido é menor no final da gestação (Remington et al., 2001).   

 Estudos anteriores demonstraram a variedade das manifestações clínicas 

na toxoplasmose congênita.   Ambroise-Thomas e colaboradores (2001) avaliaram 

o seguimento clínico de crianças que foram acometidas pelo T. gondii no período 

gestacional, durante o primeiro ano de vida, e constataram que 19% tiveram 

diagnóstico de retinocoroidite, 16% apresentaram calcificações cerebrais, 8% 

apresentaram microcefalia e, em 5% dos casos, ocorreu o desenvolvimento de 
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convulsões e retardo neuropsicomotor. Em outro estudo, desenvolvido por Sáfadi e 

colaboradores (2003), com seguimento clínico-laboratorial durante cinco anos, de 

crianças encaminhadas com diagnóstico de toxoplasmose congênita, a incidência 

de retinocoroidite foi de 95% e as calcificações cerebrais ocorreram em 54% das 

que apresentaram alguma manifestação neurológica. Dados recentes mostram que 

a retinocoroidite é uma manifestação clínica ainda bastante diagnosticada na 

toxoplasmose congênita. Estudos em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul 

relataram a ocorrência de cerca de 70% dessa lesão ocular nas crianças avaliadas 

(Melamed et al., 2010, Vasconcelos-Santos et al., 2009). 

No Brasil, os diversos inquéritos soroepidemiológicos realizados em 

gestantes mostram uma ampla variedade de prevalências (Bichara et al., 2012, 

Carellos et al., 2008, Varella et al., 2009). Essa variação ocorre, principalmente, 

devido às diferenças nos hábitos e condições socioeconômicas das populações em 

regiões distintas do país (Montoya e Linsefeld, 2004).  Assim, medidas de atenção 

à saúde e o diagnóstico precoce e eficiente da toxoplasmose em gestantes são 

essenciais para identificação e prevenção da gravidade dessa infecção nos recém-

nascidos.   

 

3.5 Diagnóstico laboratorial da toxoplasmose  

  

O diagnóstico da toxoplasmose pode ser realizado através do isolamento do 

parasita, por técnicas moleculares e pela sorologia. Os métodos parasitológicos, 

por serem altamente invasivos, devem ser empregados em especial quando os 

diagnósticos sorológicos não apontam dados conclusivos. O isolamento do parasita 

é realizado através da inoculação intraperitoneal do material suspeito, como líquido 

amniótico, sangue, fluidos corporais, placenta, ou cultivo celular em animais de 

laboratório ou ainda em cultivo celular in vitro (Dubey et al., 1998). Técnicas 
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moleculares, como a reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction, 

PCR) e suas variações, como a qPCR (quantitative real time PCR), são métodos 

altamente sensíveis e específicos, que tem melhorado a detecção de doença aguda 

em hospedeiros imunocomprometidos, além de serem considerados, nos últimos 

anos, métodos de referência (gold standard) para o diagnóstico pré-natal da 

toxoplasmose congênita (Petersen, 2007).  

  

 3.5.1 Breve histórico do diagnóstico sorológico na toxoplasmose 

 

  A avaliação soroepidemiológica da toxoplasmose na população humana e 

em várias espécies de animais foi possível pelo desenvolvimento do teste do 

corante (Dye test) azul de metileno por Sabin e Feldman em 1948, e por um longo 

tempo essa técnica foi considerada como teste de referência (Montoya e Liesenfed, 

2004). No entanto, o uso de parasitas vivos e o possível risco de infecção do 

manipulador levaram ao desenvolvimento de técnicas mais seguras. Assim, para 

suprir o manuseio e aplicabilidade deste teste surgiram outros métodos sorológicos, 

os aglutinantes, fluorimétricos e imunoenzimáticos. 

 Em 1957, Jacobs e Lunde desenvolveram um método utilizando hemácias 

de carneiro sensibilizadas com antígenos parasitários, denominada de 

hemaglutinação indireta. Este tipo de teste apresentava baixa sensibilidade e não 

possibilitava a detecção de anticorpos IgG e IgM, podendo levar a resultados falso-

positivos por ação de anticorpos heterófilos. Posteriormente, esse teste foi 

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

custo, utilizado na triagem soroepidemiológica (Chang et al., 1985). Essa técnica é 

realizada em alguns países para diagnóstico de animais de criação, como ovelhas e 

baseia-se na formação de agregados visíveis, como resultado da interação entre 

anticorpos específicos (IgG e IgM) e a membrana dos eritrócitos sensibilizada com 
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antígenos íntegros de T. gondii (Swai e Kaaya, 2012). Outras reações com o 

mesmo princípio foram introduzidas, através do emprego de parasitas tratados com 

formaldeído, cetona e partículas de látex (Bozdech e Jira, 1961). Outro método 

baseado na aglutinação, como a técnica de aglutinação direta modificada (MAT), 

proposta por Desmonts e Remington em 1980, tem sido utilizada em muitas 

espécies de animais para evidenciar aglutininas anti-T. gondii, através da interação 

de anticorpos do soro e taquizoítos inativados. Os métodos sorológicos aglutinantes 

são sensíveis e  úteis em estudos de campo pela facilidade de execução, porém 

são métodos pouco específicos (Lappin e Powell, 1991). 

 Com o avanço tecnológico e produção de conjugados específicos a partir 

de anticorpos purificados foi possível o desenvolvimento de diagnósticos mais 

eficientes, como a imunofluorescência indireta (IFI), desenvolvida por Kellen e 

colaboradores em 1962 e utilizada para triagens soroepidemiológicas da 

toxoplasmose.  Esse método baseia-se na capacidade de ligação de anticorpos e 

fluorocromos. É uma técnica sensível, que utiliza parasitas íntegros e formolizados 

como antígeno. Na década de 60, ainda se utilizavam preparações antigênicas 

impuras, mesmo assim, a fluorimetria foi uma abordagem eficiente, pois permitiu a 

visualização da fluorescência do taquizoíto no microscópio, mesmo marcando 

moléculas interferentes na reação (Moirachi et al., 1976). A IFI, atualmente, é 

utilizada em conjunto com outros métodos para diagnóstico de IgG e IgM anti-T. 

gondii, porém é limitada pela análise subjetiva do observador (Sakata e Bellato, 

2012, Sobral et al., 2005).  

 A utilização do método de imunnofluorescência para detecção de IgG e 

IgM contra T. gondii, em conjunto com outros métodos permitiu a descrição, por 

Camargo e Leser (1976), de perfis sorológicos da toxoplasmose humana. O perfil I 

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

transição, caracterizado por elevados níveis de IgG e redução gradativa de IgM, e o 
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perfil III, característico de infecção crônica ou latente, em que estão presentes  

apenas anticorpos IgG anti-T. gondii. A identificação desses marcadores foi 

essencial para a determinação de casos agudos, principalmente no diagnóstico 

sorológico de gestantes (Gross et al., 2004).  

A partir da evolução no controle de qualidade e impurezas de antígenos, foi 

possível o desenvolvimento de métodos, como o ensaio imunoenzimático de fase 

sólida (ELISA), em que o grau de pureza do antígeno e do anticorpo é essencial 

para evitar reações cruzadas e resultados falso-positvos (Camargo et al., 1978, 

Szénási et al., 1997). O ensaio de ELISA é o mais utilizado nos laboratórios de 

análise clínica por ser sensível, específico e pelo custo benefício garantido pela 

automação e padronização. Com o desenvolvimento dos testes imunonzimáticos de 

fase sólida, foi possível aplicar na rotina diagnóstica a identificação da avidez de 

anticorpos IgG pelo uso de agentes caotrópicos (Camargo et al., 1991). Essa 

técnica é um dos testes utilizados para a confirmação de fase aguda da 

toxoplasmose e baseia-se na força de interação entre o antígeno e o anticorpo 

(Steward e Lew, 1985). Anticorpos de baixa avidez são produzidos em um estágio 

precoce da infecção aguda, enquanto que anticorpos de alta avidez ou anticorpos 

caotrópicos resistentes são característicos da resposta de memória imunológica e 

infecção crônica adquirida a mais de três meses (Remington et al., 2004). 

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 combinações antigênicas (MAPs- Multiple 

Antigenic Peptides) (Araújo e Ferreira, 2010, Elyasi et al., 2010). Vários kits 

comerciais atualmente existentes no mercado utilizam a SAG1, proteína abundante 

na superfície dos taquizoítos de T. gondii (Remington et al., 2004). Entretanto, a 
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combinação e composição exata desses peptídeos para a utilização em 

imunoensaios é uma questão que ainda deve ser aprimorada (Velmurugan et al., 

2008).  

 Atualmente, novos diagnósticos sorológicos vem sendo desenvolvidos, 

com uso de conjugados fluorescentes para quantificação direta e linear de 

anticorpos específicos, citocinas e alguns patógenos (Linares et al., 2013, Liu et al., 

2003, Matsukuma et al., 2006). O imunoensaio fluorescente de fase sólida (FLISA) 

é um método de fácil execução, pois as etapas do procedimento de realização, 

como sensibilização de antígeno, bloqueio das microplacas, adição de soro e 

lavagens são simples e semelhantes ao ELISA convencional. Além da praticidade 

de execução desse método, a utilização de conjugados fluorescentes permite a 

realização do imunoensaio de fase sólida com menos etapas no procedimento, pois 

não necessita da utilização de substratos cromógenos, essenciais nas reações 

enzimáticas (Le et al., 2013). Além disso, o uso dos fluorocromos possibilita a 

identificação simultânea de anticorpos ou antígenos específicos em uma única 

reação, resultando na economia de tempo e reagentes. Os fluorocromos possuem 

características únicas, como espectros de absorção e emissão de fótons, 

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

fluorescências distintas na reação (Sittampalam et al., 1997).  

 Corantes orgânicos sintéticos, como a fluoresceína e a rodamina, foram 

os primeiros compostos fluorescentes utilizados em pesquisa biológica (Hemmilã, 

1985). 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 (FITC), o N-hidroxisuccinimidil 

fluoresceína (NHS-Fuorescein), o isotiocianato de tetrametil rodamina (TRITC), N-

hidroxisuccinimidil éster rodamina (NHS-Rhodamine), e sulfonil cloridre rodamina 

(Rhodamine B) (Wisdom, 2005).  Além disso, outros fluorocromos estão disponíveis 
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comercialmente para o uso em imunoensaios, como as indocarbocianinas (Cy2, 

Cy3 e Cy5), aloficocianina (APC) e ficoeritrina (PE) (Fu et al., 2012, Groot-Mijnes et 

al., 2004, Iijima et al., 2011). E ainda, atualmente, novos compostos fluorescentes 

sintéticos mais sensíveis tem sido produzidos, como o violeta brilhante (BV421). 

Assim, a partir da variedade desses compostos fluorescentes e possibilidade de 

acoplamento com proteínas, a abordagem fluorimétrica tem sido útil para o 

desenvolvimento de métodos com análise múltipla de alto rendimento tanto em 

ensaios de fase sólida como arranjos líquidos na citofluorimetria (Chattopadhyay et 

al., 2012).   

 Além da facilidade de conjugação dos fluorocromos, outra vantagem da 

fluorimetria é a escala de detecção em décadas maior do que a detecção 

colorimétrica (Turner, 1985). Técnicas fluorimétricas alcançam melhores limites de 

detecção em comparação com as que utilizam medidas de absorbância, permitindo 

assim, quantificar componentes em baixas concentrações que não seriam 

detectados em uma reação imunoenzimática ou ainda, possibilitar a análise de 

menores quantidades de amostras (Turner, 1985). Com isso, os ensaios 

imunofluorescentes de fase sólida (FLISA) são métodos promissores para aumentar 

a eficiência das análises e possibilitar a detecção mais rápida e econômica da 

toxoplasmose, essencial para o diagnóstico de grupos de risco, como gestantes e 

imunodeprimidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 MÉTODOS 

 



 
42 Jaqueline Polizeli Rodrigues 

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 18,2MΩcm e condutividade de 0,056µS/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, 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 “Principles of Laboratory Animal Care” (NHI Publication n° 86-

23, revised in 1996) e em “Princípios de Ética na Experimentação Animal” do 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 

 

 4.1.2 Parasitas 

 

 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 sacrificados em câmara de CO2, e 

o peritônio do animal foi lavado com 5mL de solução salina.  
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4.1.3 Obtenção de extrato total sonicado de T. gondii 

 

 Antígenos totais de T. gondii foram obtidos a partir de exsudatos peritoniais 

de camundongos infectados com taquizoítos de T. gondii da cepa RH. Os 

exsudatos peritoneais foram purificados por filtração em membrana de 

policarbonato de 0,3µm (ISOPORETM, 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 10.000g 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 Bradford (Bradford, 1976) com padrão de ʸ-globulina humana.  

 

4.1.4 Obtenção de taquizoítos íntegros formolizados de T. gondii 

 

Outro tipo de antígeno empregado no ensaio de padronização da 

preparação antigênica foram taquizoítos de T. gondii íntegros formolizados. Os 

parasitas foram obtidos do exsudato peritoneal de camundongos previamente 

infectados com taquizoítos de T. gondii da cepa RH. Após centrifugação a 10.000g 

por 10 minutos, o sedimento foi lavado por duas vezes em PBS com tampão fosfato 

a 0,01M, pH 7,2 por 10 minutos e, em seguida, tratado com PBS adicionado de 

formol a 10% durante 24 horas à temperatura ambiente. Após centrifugação a 

10.000g por 10 minutos, o sedimento foi lavado com PBS e ressuspendido em água 

destilada para uma concentração final de 20 a 30 parasitas por campo em 

microscópico óptico (aumento de 40x). Essa solução com os parasitas formolizados 
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foi utilizada como antígeno íntegro em uma das etapas de padronização dos 

ensaios imunofluorescente de fase sólida.  

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma de desenvolvimento do imunoensaio fluorescente multiplex   
(FLISAm) 
 
 
 

 

4.2 Caracterização das amostras de soro utilizadas nos ensaios 

imunofluorescentes de fase sólida 
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4.2.1 Amostras de soro para padronização do ensaio imunofluorescente de 

fase sólida (FLISA isolado) 

 

Para o FLISA isolado, foram utilizadas um total de 140 amostras de soro de 

estudantes universitários, com idade entre 17 e 28 anos, 87 amostras do sexo 

feminino e 53 amostras do sexo masculino, coletadas de fevereiro a julho de 2008, 

em Assis-SP, município da região sudoeste do estado de São Paulo. Essas 

amostras foram armazenadas em biorrepositório no Laboratório de Protozoologia 

do IMTSP, utilizadas com consentimento informado para uso em pesquisas 

sorológicas da toxoplasmose humana. Todas as amostras de soro foram 

previamente analisadas pelo ensaio imunoenzimático (ELISA in house) para 

detecção de anticorpos IgG e IgM anti- T. gondii e mantidas a –20°C até a 

execução dos ensaios. A Figura 4 mostra a quantidade de amostras de soro 

utilizadas nas etapas de padronização da preparação de antígeno e concentração 

de soro e conjugado para o desenvolvimento do ensaio imunofluorescente de fase 

sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostras de soro utilizadas na 

padronização FLISA isolado 

Amostras de soro utilizadas na 

comparação entre os ensaios 

ELISA in house e FLISA isolado. 
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Figura 4 - Fluxograma das amostras de soros positivas e negativas para anticorpos 
IgG e IgM anti-T. gondii utilizadas nas etapas de padronização e análise de 
eficiência do FLISA isolado. 

 

 

4.2.2 Amostras de soro para padronização do ensaio imunofluorescente 

multiplex (FLISAm) 

 

Para o FLISAm foram utilizadas um total de 120 amostras de soro de 

gestantes, com idade gestacional desconhecida e faixa etária entre 14 e 43 anos, 

atendidas no Laboratório Municipal de Cascavel, município da região oeste do 

Paraná, provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS), coletadas no período de 

dezembro de 2005 a fevereiro de 2006. Essas amostras de soro foram 

armazenadas em um biorrepositório no Laboratório de Protozoologia do IMTSP, e 

utilizadas com consentimento informado para uso em pesquisas para diagnóstico 

da toxoplasmose humana. As 120 amostras de soro foram previamente analisadas 

pelo método imunoenzimático (ELISA in house) para detecção de anticorpos IgG e 

IgM anti-T. gondii e mantidas a –20°C até a execução dos ensaios. A Figura 5 

mostra a quantidade de amostras de soro utilizadas em cada etapa de 

padronização do FLISAm. 
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Figura 5 - Fluxograma das amostras de soros positivas e negativas para anticorpos 
IgG e IgM anti-T. gondii utilizadas nas etapas de padronização e análise de 
eficiência do FLISAm. 
 
 
 

4.2.3 Amostras de soro para validação do FLISAm 

 

Para a validação do ensaio fluorescente multiplex  FLISAm, foram utilizadas 

24 amostras de soros de pacientes do Hospital das Clínicas de São Paulo, com 

pedido de exame sorológico de rotina para toxoplasmose, com idade entre 17 e 64 

anos, coletadas em Setembro de 2013, 21 amostras do sexo feminino e 3 amostras 

do sexo masculino, avaliadas pelo método comercial Elecsys Toxo IgG/IgM (Roche 

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

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

procedimento padrão nesse laboratório é submeter as amostras IgM positivas no 

método comercial Elecsys ao teste confirmatório de Imunofluorescência Indireta 

(IFI). As amostras foram selecionadas de acordo com os valores de referência do 

método comercial: 6 amostras positivas para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii, 2 

Interferência 
dos           

conjugados 
no FLISAm 

2 amostras de 

soro IgG+IgM+, 

2 amostras 

IgG+ IgM- e 2 

amostras IgG- 

IgM- 

120 amostras  

16 amostras de 

soro IgG+ IgM-, 

3 amostras de 

soro IgG+ IgM+ 

e 21 amostras 

IgG- IgM- 

Concentração 

das amostras 

de soro 

 

Eficiência do 
conjugado  

anti-IgG humano 
fluoresceína  

 

3 amostras de 

soro IgG+ e 2 

amostras de 

soro IgG- 
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amostras positivas para IgM e negativas para IgG anti-T. gondii, 8 amostras IgG 

positivas, IgM negativas anti-T. gondii e 8 amostras IgG negativas, IgM negativas 

anti-T. gondii. Os valores de referência do ELISA comercial estão descritos no 

ANEXO A.  

 

4.3 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 (26420/2012 e 335541/2013) como pode ser visto no ANEXO B. 

 
 

4.4 Padronização do ensaio imunofluorescente de fase sólida (FLISA 

isolado) e seu desempenho comparado ao ELISA in house 

 

 4.4.1 Ensaio imunoenzimático (ELISA) IgG e IgM in house 

 

A sensibilização de microplacas transparentes de 384 poços Costar 

(Corning®, Steube, NY, USA) foi realizada com extrato total de T. gondii 

(50µL/poço), diluído em tampão carbonato de sódio (Na2CO3-NaHCO3 0,1M, pH 

9,5). As microplacas foram incubadas por 18 horas em câmara úmida a 4ºC e em 

seguida, lavadas com PBSTL (PBS + Tween-20® 0,05% + leite em pó 0,3%). A 

seguir, as microplacas foram bloqueadas com PBSTL (120µL/poço), incubadas a 

37ºC durante 1h e lavadas. As amostras de soro foram diluídas, na concentração 

de 1:100 em PBSTL e aplicadas 50µL por poço, em duplicadas. As microplacas 

foram incubadas a 37°C por 1h e lavadas novamente. Foi adicionado o conjugado 
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peroxidase anti-IgG humano (Sigma®, St Louis, MO, USA), diluídos em PBSTL, na 

concentração de 1:20.000 (50µL/poço). As microplacas foram incubadas a 37°C por 

mais 1h e lavadas. A seguir, foram aplicados 50µL/poço de solução cromógena 

OPD (O-fenilenodiamina 0,05%, Sigma® + ácido cítrico 1% + Na2HPO4 1,45% em 

H2O, adicionados de 10µl de H2O2 30% para cada 20mL de solução) ou TMB 

(3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, Sigma®). Após a incubação das microplacas a 

temperatura ambiente por 30 minutos ao abrigo da luz, a reação foi interrompida 

com  HCl 4N (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 492nm quando utilizado o substrato OPD e em filtro de 

absorbância de 450nm quando utilizado o substrato TMB. Para a detecção de 

anticorpos IgM anti-T. gondii foi usada a mesma metodologia com conjugado 

peroxidase anti-IgM humano (1:20.000, Sigma®).  

 

4.4.2 Ensaio imunofluorescente (FLISA isolado) IgG e IgM 

 

A sensibilização de microplacas pretas de 96 poços Costar (Corning®) foi 

realizada com extrato total de T. gondii (100µL/poço), diluído em tampão carbonato 

de sódio (Na2CO3-NaHCO3 0,1M, pH 9,5) ou taquizoítos íntegros formolizados 

(20μL/poço). As microplacas foram incubadas por 18 horas em câmara úmida a 4ºC 

e em seguida, lavadas com PBSTL (PBS + Tween-20® 0,05% + leite em pó 0,3%). 

A seguir, as microplacas foram bloqueadas (300µL/poço), incubadas a 37ºC 

durante 1h e lavadas. As amostras de soro foram diluídas em PBSTL e aplicadas 

100µL por poço, em duplicadas. Após novas lavagens, foi adicionado conjugado 

anti-IgG humano fluoresceína (FITC, Sigma®) diluído em PBSTL. As microplacas 

foram lavadas e foi adicionado em cada poço 100µL de PBS. A leitura das placas 
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foi realizada no espectrofluorímetro Multi-mode Microplate Reader FilterMax F5 

(Molecular Devices®) em filtros de excitação e emissão de 485nm e 535nm, 

respectivamente. Para a detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii foi usada a 

mesma metodologia, com conjugado anti-IgM fluoresceína (FITC, Sigma®). O 

bloqueio das microplacas, as concentrações de antígeno, soro e conjugados de 

cada ensaio para padronização estão descritos na Tabela 1. Para o ELISA IgG e o 

FLISA IgG, o cutoff foi obtido pelo cálculo da média das leituras de soros controles 

negativos adicionado de dois desvios-padrão. Para o ELISA IgM e FLISA IgM, o 

cutoff foi obtido pela análise da frequência de distribuição das amostras, calculado 

pela media das leituras das amostras de soro com intervalo de confiança de 99% 

adicionado de dois desvios-padrão.  

 
Tabela 1 - Padronização FLISA isolado: preparação e concentração do antígeno de 
T. gondii, bloqueio das microplacas, diluição dos soros e dos conjugados anti-IgG e 
anti-IgM humanos FITC.  

4.5 Padronização do ensaio imunofluorescente multiplex (FLISAm),eficiência 

do FLISAm comparado ao  ELISA in house e validação com o método 

comercial Elecsys 

  
Preparação e 

concentração do 
antígeno de T. gondii 

 
Diluição  

dos soros 

 
Diluição  

dos conjugados  

 
Preparação  
do antígeno 

 
extrato total sonicado - 
2µg/mL e taquizoítos 

íntegros - 20µL  

 
 

1/250 

 
anti-IgG FITC 

 1/500 e 1/1000 

 
Bloqueio: albumina 
bovina (10mg/mL), 

leite (0,3%) e gelatina 
(10mg/mL)  

 
 

extrato total sonicado - 
10µg/mL e 1µg/mL 

 
 
- 

 
anti-IgG e  

anti-IgM FITC 
1/500 e 1/1000 

 
 

Concentração de 
soro e dos 

conjugados 

 
extrato total sonicado - 

2µg/mL, 5µg/mL, 
10µg/mL, 25µg/mL 

 
1/50  
1/250 

 
anti-IgG FITC  

1/500 e 1/2500 e  
anti-IgM FITC  

1/200 e 1/1000 
 

 
Comparação entre 
ELISA in house e 

FLISA isolado 

 
extrato total sonicado  - 

10µg/mL 

 
1/250 para 
IgG e  IgM 

 
anti-IgG e anti-IgM 

 peroxidase 1/20000;  
anti-IgG FITC 1/2500 e  
anti-IgM FITC 1/1000     
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4.5.1 Controle de reatividade dos conjugados com imunoglobulinas 

adsorvidas na microplaca 

 

Para controle e quantificação dos conjugados anti-IgG humano fluoresceína 

e anti-IgM humano rodamina foram utilizadas imunoglobulinas IgG e IgM humanas 

adsorvidas nas microplacas de cada um dos procedimentos realizados para o 

desenvolvimento do FLISAm. Em duplicadas, foram adicionadas três concentrações 

de IgG e IgM humana na etapa de sensibilização do FLISAm (Figura 6). Na etapa 

da adição de amostras de soro, os poços com os controles permaneceram com 

solução tampão PBS. Todas as outras etapas de realização do FLISA foram 

mantidas em todos os poços.  

 

Figura 6 - Representação esquemática do controle de reatividade dos conjugados 
anti-IgG humano marcado com fluoresceína (verde) e anti-IgM humano marcado 
com rodamina (rosa), com as diferentes concentrações de imunoglobulinas IgG e 
IgM humanas adsorvidas na microplaca de 96 poços, utilizada nos imunoensaios 
fluorescentes multiplex (FLISAm). 
 
 

4.5.2 Obtenção de IgG e IgM humana purificada  
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4.5.2.1 Obtenção de IgG humana: Precipitação de imunoglobulinas por 

sulfato de amônio saturado 

 

 Foram utilizadas 5 amostras de 2mL de soro humano controle negativo para 

anticorpos anti-T.gondii, armazenados no Laboratório de Protozoologia do IMTSP. 

Em 10mL de soro humano foi adicionado 10mL de tampão borato de sódio 0,1M pH 

7,5 e em seguida, foi adicionado 20mL de sulfato de amônio saturado no agitador 

magnético. Após esse procedimento, procedeu-se uma incubação de 20 minutos no 

gelo. Em seguida, a solução foi submetida à centrifugação a 10.000g por 20 

minutos. O sobrenadante foi desprezado e acrescentou-se 10mL de PBS pH 7,5.  

   

4.5.2.2 Purificação de IgG 

 

Após a precipitação, a solução foi filtrada em membrana de policarbonato de 

0,2µM (Millipore®) e aplicada em uma resina com proteína A, coluna de 2mL (GE 

Healthcare ®, Wavwatosa, WT, USA).  A purificação foi realizada em um sistema 

automatizado LPLC (Low pressure Liquid Chromatography), ÄKTAprime (GE 

Healthcare®) pelo método GST- tag purification utilizando como tampão de corrida, 

uma solução de borato de sódio a 0,1M, pH 7,5 e como tampão de eluição, uma 

solução de glicina a 0,1M, pH 2,5. As frações foram coletadas em um fluxo de 

1mL/minuto com um volume de 1mL por tubo de coleta, e a solução de cada tubo 

foi dosada no espectrofotômetro em filtro de absorção de 280nm para determinar a 

concentração proteica, por meio do coeficiente de absorção (E280) da IgG de 1.43. A 

imunoglobulina IgM humana foi obtida comercialmente (Sigma®).  

 

 4.5.3 Produção de anti-IgM humano marcado com NHS-Rhodamine 
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 Para produzir o conjugado fluorescente foi utilizado anti-IgM humano obtido 

comercialmente (Pierce®, Rockford, IL, USA). O NHS-Rhodamine (Pierce®) 

apresenta um terminal NHS-éster que reage com aminas primárias de anticorpos, o 

que possibilita o acoplamento desse fluorocromo com o anti-IgM humano. Foi 

adicionado em um eppendof, 0,25mg/mL de anti-IgM humano diluído em tampão 

borato de sódio pH 8,5 e 1,76µL de NHS-Rhodamine (10mg/mL em 

dimetilformamide - DMF). Após agitação em vórtex, a solução foi incubada em 

temperatura ambiente por 1 hora. A quantidade de NHS-Rhodamine adicionada 

depende da quantidade de proteína que será conjugada, conforme protocolo do 

fabricante:  

  

1- Cálculo de mmoles de NHS-Rhodamine: 

 

    mL proteína x mg proteína x mmol proteína x 10mmol ROD   =  mmolROD 

                                 mL proteína     mg proteína    mmol de proteína 

 

 

2- Cálculo da quantidade em µL de NHS-Rhodamine para a reação: 

 

mmol de ROD x peso molecular de ROD x 100µL = µLROD 

              mmol de ROD             1mg 

 

 

 ROD= NHS-Rhodamine; 

 10= Razão molar de NHS-Rhodamine para acoplamento em proteínas; 

 100µL= Quantidade de solvente que 1mg de NHS-Rhodamine foi diluída. 

 

 Após a etapa de incubação do NHS-Rhodamina com o anti-IgM humano, 

a solução foi purificada por cromatografia de exclusão molecular em coluna de 
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10mL de resina Sephadex G-25-40 (GE Healthcare®), para remoção do NHS-

Rhodamine excedente (Figura 7). 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, EUA) em filtros de 

absorbância de 280nm para determinar a concentração proteica, por meio do 

coeficiente de absorção (A280) da IgG de 1.43 e 570nm para o cálculo da taxa molar 

Fluorocromo/Proteína (F/P). Após esse procedimento, o conjugado purificado foi 

estocado ao abrigo da luz a 4ºC até o momento do uso. 

 

                                                                

Figura 7 - Purificação do conjugado anti-IgM humano marcado com rodamina 
(NHS- Rhodamine) em coluna Sephadex G-25-40. 
 
 

 

 

4.5.3.1 Análise da eficiência de acoplamento: Determinação da média molar 

de fluorocromo por anticorpo (F/P). 
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 A avaliação da eficiência de acoplamento do fluorocromo nas moléculas de 

anticorpos foi avaliada conforme recomendado pelo fabricante, através dos cálculos 

descritos a seguir: 

 

 Ƹ proteína = coeficiente de extinção molar da IgG = ~210.000M-1cm-1; 

 Ƹ´= coeficiente de extinção molar de NHS-Rhodamine = ~60.000M1cm-1; 

 CF = Fator de correlação = A280  = CF da NHS-Rhodamine = 0,340; 
                                            Amax 

 

 Amax = A570 = Comprimento de onda (λmax) que ocorre o máximo de absorção  

da molécula do corante de NHS-Rhodamine (conforme protocolo do 

fabricante, Thermo Scientific Pierce® Fluorescent Dyes). 

 

Concentração de proteína (M):  

A280 – (A570 x CF) 

Ƹ proteína 

 

 

Moles de fluorocromo por moles de proteína (F/P):  

 

A570 da proteína conjugada        x       fator de diluição 

                   Ƹ´ x concentração de proteína (M) 

                         

                      

 

 4.5.4 Purificação do conjugado anti-IgG humano marcado com fluoresceína  
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 O conjugado anti-IgG humano FITC (Sigma®) foi purificado por afinidade à 

imunoglobulina IgG humana.  Essa purificação foi realizada utilizando-se partículas 

magnéticas comerciais (MagnaBindTM Amine Derivatized Beads, Sigma®) 

apresentando sítios de ligações amina para acoplamento de IgG humana 

purificada, via crosslinker BS3 (Bis(Sulfosuccinimidyl) suberate, Sigma®), que 

contém um NHS-éster (N hydroxysulfosuccinimide) em cada extremidade para a 

reação com aminas primárias (Figura 8).  

 

 

Figura 8 - Representação esquemática da ligação do crosslinker BS3 com os sítios 
de aminas primárias das partículas magnéticas via ponte NHS-éster e reação com 
os grupos aminas de antígenos ou anticorpos específicos.  
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 4.5.4.1 Purificação do conjugado anti-IgG humano marcado com 

fluoresceína por afinidade a IgG humana acoplada em partículas magnéticas  

 

 Para a ativação da superfície das partículas magnéticas, foi adicionado em 

um eppendorf 107 partículas/mL e BS3 para uma solução final de 200µL em tampão 

carbonato bicarbonato Na2CO3-NaHCO3 0,1M (pH 9,5). Essa solução foi incubada 

em temperatura ambiente por 15 minutos com agitação no vórtex em 3 períodos (a 

cada 5 minutos) de 30 segundos.  Após a etapa de ativação, as esferas foram 

lavadas 3 vezes com 200µL de tampão carbonato bicarbonato em uma estante 

magnética (Magnex rack Labetest Labtest Diagnóstica®, MG, Brasil). Acrescentou-

se nas partículas ativadas com BS3, IgG humana purificada e procedeu-se uma 

incubação em temperatura ambiente como descrito anteriormente. Após o 

acoplamento com IgG, a solução foi retirada, após a separação magnética, e foi 

analisada por Bradford (Bradford, 1976) para a avaliação da eficiência do quanto de 

IgG acoplou nas microesfras magnéticas. As microesferas foram lavadas com 

tampão carbonato bicarbonato 3 vezes na estante magnética e ressuspendidas em 

200µL. Após o acoplamento de IgG nas microesferas magnéticas foi realizada a 

etapa de bloqueio com glicina pH 7,5. A seguir, a solução de partículas foi incubada 

por 5 minutos em temperatura ambiente no vórtex. As microesferas foram 

novamente lavadas na estante magnética e em seguida foi adicionado o conjugado 

anti-IgG humano marcado com fluoresceína (100uL não diluídos) a fim de 

selecionar os anticorpos marcados com fluoresceína que se ligaram com a IgG 

humana acoplada nas partículas magnéticas. As partículas foram incubadas 15 

minutos em temperatura ambiente sob agitação no vórtex e posteriormente, lavadas 

3 vezes com tampão carbonato bicarbonato na estante magnética. Foi adionado 

200uL de tiocianato de amônio (NH4SCN) a 2M, e incubados em temperatura 

ambiente por 15 minutos, para eluição do conjugado por ruptura das ligações não-
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covalentes (Pullen et al., 1986). Em seguida, foi retirada a solução após a 

separação magnética. Nessa solução foi adicionado 20µL de isotiocianato de 

fluoresceína (NHS-Fluoresceína a 10mg/mL diluído em Dimetilformamide – DMF) e 

incubado a temperatura ambiente por 30 minutos (Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Representação esquemática do acoplamento das microesferas 
magnéticas com IgG, lavagem com suporte magnético, ligação do conjugado 
fluorescente e eluição do conjugado com tiocianato de amônio.  

 

 

4.5.4.2 Purificação do conjugado anti-IgG humano marcado com 

fluoresceína por cromatografia de exclusão molecular  

 

Após a dissociação com o tiocianato de amônio e adição de fluoresceína 

(NHS-Fluoresceína), a solução foi submetida a uma cromatografia de exclusão 
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molecular para remoção de fluoresceína (NHS-fluoresceína) excedente (Figura 10).  

Foi utilizanda uma coluna de 10mL, com resina Sephadex G-25-40 (GE 

Healthcare®). A coluna foi previamente equilibrada com tampão Borato de Sódio 

0,1M, pH 7,4 a temperatura ambiente, em um fluxo de 1mL/minuto. Após a 

cromatografia, 300µL da solução de cada um dos tubos de coleta foi aplicada em 

microplaca de UV transparente de 96 poços (Sample Pack UV-Star® Microplates, 

Greiner bio-one®) para análise e seleção da fração coletada contendo o conjugado. 

A análise da microplaca foi realizada pela leitura no espectrofluorímetro Multi-mode 

Microplate Reader FilterMax F5 (Molecular Devices®) no filtro de absorbância de 

280nm para determinar a concentração proteica, por meio do coeficiente de 

absorção (A280) da IgG  de 1.43 e a 496nm para determinar a taxa molar 

fluorocromo/proteína (F/P). Após esse procedimento, o conjugado purificado foi 

estocado ao abrigo da luz a 4ºC até o momento do uso. 

 

 

Figura 10 - Purificação do conjugado anti-IgG humano marcado com fluoresceína   
(NHS-Fluoresceína) em coluna Sephadex G-25-40. 
 4.5.5 Ensaio imunofluorescente multiplex (FLISAm) IgG e IgM 

 



 
60 Jaqueline Polizeli Rodrigues 

Microplacas pretas de 96 poços Costar (Corning®) foram sensibilizadas com 

extrato total de T. gondii, diluído em tampão carbonato de sódio (Na2CO3-NaHCO3 

0,1M, pH 9,5). As microplacas foram incubadas por 18 horas em câmara úmida a 

4ºC e em seguida, lavadas cinco vezes com PBSTL (PBS + Tween-20® 0,05% + 

leite desnatado em pó 0,3%). A seguir, as microplacas foram bloqueadas com 

PBSTL (250µL/poço) e incubadas a 37ºC durante 1h e lavadas. As amostras de 

soro foram diluídas em PBSTL e aplicadas 100µL por poço, em duplicatas. As 

microplacas foram incubadas a 37°C por 1h e lavadas novamente. A seguir, após 

padronização, os conjugados foram adicionados em tempos diferentes, cada um 

com uma etapa de incubação. Para primeira etapa de incubação foi adicionado 

conjugado anti-IgM humano marcado com NHS-Rhodamine como descrito 

anteriormente, diluído em PBSTL.  Após o procedimento de incubação desse 

conjugado, na estufa a 37ºC por 1h e lavagem com PBST, foi adicionado o 

conjugado anti-gG humano marcado com fluoresceína e repurificado em partículas 

magnéticas e coluna de exclusão molecular conforme já descrito, diluído em 

PBSTL. Após novas lavagens com PBSTL, foram adicionados nas microplacas 

100µL de PBS por poço. A leitura das microplacas foi realizada no 

espectrofluorímetro Multi-mode Microplate Reader FilterMax F5 (Molecular 

Devices®) nos filtros de excitação e emissão de 485nm e 535nm respectivamente 

para a fluoresceína e em filtros de excitação e emissão de 535nm e 595nm 

respectivamente para a rodamina. As concentrações de soro e conjugados e o 

ensaio de interferência dos conjugados para padronização do FLISAm, incluindo a 

análise de diluição ótima dos conjugados produzidos e purificados e a análise de 

eficiência do conjugado purificado (ensaios de FLISA isolado), estão descritos na 

Tabela 2. A Figura 11 mostra as diferenças nas etapas de realização de um ELISA 

in house e do método imunofluorescente multiplex de fase sólida (FLISAm). Para o 

ELISA IgG e o FLISA IgG, o cutoff foi obtido pelo cálculo da média das leituras de 
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soros controles negativos adicionado de dois desvios-padrão. Para o ELISA IgM e o 

FLISA IgM o cutoff foi calculado pela média das leituras de soros controles 

negativos adicionados de três desvios-padrão.  

  

 

Figura 11 - Representação esquemática das etapas do procedimento de realização 
do ensaio imunoenzimático ELISA in house e do FLISAm. 

 

 

Tabela 2 - Padronização FLISAm: concentração ótima dos conjugados, 
comparação do conjugado comercial e purificado, ensaio de interferência 
comparando o FLISA isolado com o FLISA multiplex, concentração das amostras 
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de soro no FLISA multiplex e ensaio de comparação entre ELISA in house e FLISA 
multiplex. 
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A comparação entre valores quantitativos foi feita pelo teste de ANOVA, 

verificando-se a homogeneidade de variâncias. Foram consideradas significativas 

as comparações cuja probabilidade de igualdade foi menor que 5% (p<0.05). As 

estimativas estatísticas, bem como os índices de sensibilidade e especificidade 

foram feitos utilizando o pacote estatístico GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 

software, Inc San Diego, Califórnia, USA). O índice de concordância Kappa e o 

teste de significância estatística Exato de Fischer foi realizado no pacote estatístico 

BioEstat 5.0 (BioEstat software). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  RESULTADOS 
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A apresentação dos resultados será feita em três partes: A primeira refere-

se à padronização de um ensaio imunofluorescente de fase sólida (FLISA isolado) e 

seu desempenho comparado ao ensaio imunoenzimático ELISA in house. A 

segunda etapa mostra a padronização e o desenvolvimento do teste 

imunofluorescente multiplex (FLISAm) em suas várias etapas, no que se refere à 

preparação dos reagentes. Na terceira etapa, é descrito o desempenho do teste 

imunofluorescente multiplex para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii 

pela comparação com o ELISA in house, reprodutibilidade interteste e validação 

com o ELISA comercial. 

 

5.1 Padronização do ensaio imunofluorescente de fase sólida (FLISA 

isolado) e seu desempenho comparado ao ELISA in house 

  

5.1.1 Padronização da preparação do antígeno de T. gondii  

 

No ensaio imunofluorescente de padronização da preparação antigênica, 

foram obtidos resultados estatisticamente significativos (p<0,05) quando 

consideradas as leituras em unidades arbitrárias de fluorescência (u.a.) dos soros 

positivos analisados com o antígeno obtido por extrato total sonicado em relação à 

reatividade das amostras de soro analisadas com o preparado de antígeno obtido a 

partir de taquizoítos íntegros formolizados. Observa-se também, que houve um 

diferença significativa (p<0,05) na reatividade das amostras de soro positivas em 

relação a reatividade das amostras de soro negativas pelo extrato total do antígeno. 

Já quando analisadas a reatividade das amostras positivas e negativas com o 

taquizoíto íntegro, não houve diferença estatística (diluição de 1/500, p=0,144; 
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diluição de 1/100, p=1302). O ensaio com os taquizoítos de T. gondii íntegros não 

discriminou os soros positivos dos soros negativos. Neste ensaio, verificando-se a 

distribuição dos soros, observa-se uma resposta mais elevada na reatividade das 

amostras positivas pelo extrato total sonicado do antígeno do que pelos taquizoítos 

íntegros formolizados (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 - Reatividade de amostras de soro positivas e negativas para anticorpos 
IgG anti-T.gondii no FLISA isolado. Padronização da preparação antigênica com 
2µg/mL de extrato total sonicado do parasita e 20µL por poço de taquizoítos 
íntegros. Concentração do conjugado 1:500 e antígeno sonicado (●); Concentração 
do conjugado 1:1000 e antígeno sonicado (○); Concentração do conjugado 1:500 e 
antígeno íntegro (■); Concentração de conjugado 1:1000 e antígeno íntegro (□). 
 
 
  

 

 5.1.2 Padronização do bloqueio das microplacas  
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No ensaio de padronização do tipo de bloqueio utilizado nas microplacas 

para o ensaio imunofluorescente, observa-se que não houve diferenças 

significativas quando comparados os diferentes bloqueios de proteínas entre si 

(albumina, gelatina e leite),  em cada uma das concentrações de antígeno avaliadas 

(1µg/mL e 10µg/mL). Também não houve diferenças significativas entre cada um 

dos bloqueios de proteínas utilizados: albumina bovina (p=0,1872), leite em pó 

desnatado (p=0,4977) e gelatina (p=0,1307), em comparação ao bloqueio com o 

detergente Tween® 20, quando avaliadas, em conjunto, as concentrações de 

antígeno e conjugado testados. Apesar disso, nos ensaios imunofluorescentes com 

1µg/mL de antígeno em geral, os bloqueios PBS+albumina bovina e PBS+gelatina 

diminuíram em média a fluorescência de fundo em relação aos outros bloqueios 

(Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Padronização do bloqueio utilizado nos ensaios imunofluorescentes 
com variação da quantidade de extrato total sonicado de T. gondii. A: Concentração 
1:500 do conjugado anti-IgG humano. B: Concentração 1:1000 do conjugado anti-
IgG humano. C: Concentração 1:500 do conjugado anti-IgM humano. D: 
Concentração 1:1000 do conjugado anti-IgM humano. PBS-Tween (1); 
PBS+albumina (2); PBS-Tween+leite (3); PBS+gelatina (4).  
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5.1.3 Padronização da concentração de soro e conjugados anti-IgG e anti-

IgM humanos FITC para o FLISA isolado 

 

No ensaio de padronização da concentração de antígeno, amostras de soro 

e conjugado anti-IgG e anti-IgM humanos para o FLISA isolado, verifica-se que a 

diluição ótima de antígeno, soro e conjugado anti-IgG humano avaliados pela 

titulação nos ensaios fluorescentes foram 10µg/mL, 1:250 e 1:2500 

respectivamente (Gráfico 3B). Essa determinação foi baseada nas menores 

concentrações, soro e conjugado que proporcionaram diferenciação entre soros 

positivos e negativos para anticorpos IgG anti-T.gondii. Para a detecção de 

anticorpos IgM anti-T. gondii, utilizando o mesmo critério de padronização, foram 

consideradas as diluição de 10µg/mL de antígeno de T. gondii, 1:250 de amostras 

sorológicas e 1:1000 de conjugado anti-IgM humano, como concentrações ótimas 

de uso para os ensaios imunofluorescentes de fase sólida (Gráfico 4B). A utilização 

de 10µg/mL foi escolhida como concentração ideal, por ser a maior quantidade de 

antígeno com melhores resultados de diferenciação entre amostras positivas e 

negativas e por ser uma quantidade mais elevada, necessária para uso nos ensaios 

de detecção simultânea.   
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Gráfico 3 - Padronização das concentrações de antígeno de T. gondii, amostras de 
soro positivas e negativas para anticorpos IgG anti-T. gondii e conjugado anti-IgG 
humano para os ensaios imunofluorescentes. A: Imunoensaio com 25µg/mL de 
antígeno de T.gondii. B: Imunoensaio com 10µg/mL de antígeno. C: Imunoensaio 
com 5µg/mL de antígeno. D: Imunoensaio com 2µg/mL de antígeno. Concentração 
de soro 1:50 e conjugado 1:500 (1); Concentração de soro 1:50 e conjugado 1:2500 
(2); Concentração de soro 1:250 e conjugado 1:500 (3); Concentração de soro 1:250 
e conjugado 1:2500 (4). 
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Gráfico 4 - Padronização das concentrações de antígeno de T. gondii, amostras de 
soro positivas e negativas para anticorpos IgM anti-T. gondii e conjugado anti-IgM 
humano para os ensaios imunofluorescentes. A: Imunoensaio com 25µg/mL de 
antígeno de T.gondii. B: Imunoensaio com 10µg/mL de antígeno. C: Imunoensaio 
com 5µg/mL de antígeno. D: Imunoensaio com 2µg/mL de antígeno. Concentração 
de soro 1:50 e conjugado 1:200 (1); Concentração de soro 1:50 e conjugado 1:1000 
(2); Concentração de soro 1:250 e conjugado 1:200 (3); Concentração de soro 
1:250 e conjugado 1:1000 (4). 
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5.1.4 Comparação da reatividade de 140 amostras de soro de estudantes 

pelo ELISA in house e FLISA isolado 

 

Para analisar a eficiência e concordância do ensaio imunofluorescente 

(FLISA isolado) em microplacas, 140 amostras de soro de estudantes universitários 

de Assis-SP foram avaliadas pelo ELISA in house e FLISA isolado para detecção 

de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii.  De acordo com o cutoff de cada ensaio, 

pode-se observar que para o ELISA in house IgG, 22 amostras de soro foram 

positivas, o que corresponde a prevalência de 15,7%. A prevalência para o FLISA 

isolado IgG foi de 12,8%, 18 amostras de soro positivas (Grafico 5A). A correlação 

entre as amostras pelo ensaio de ELISA in house IgG e FLISA isolado IgG mostrou 

uma correlação r2=0,6189, p<0,0001 e uma correlação de Perarson, ρ=0,7867 

(IC95% 0, 7140-0,8426) (Gráfico 5B).  

 Para a detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii, o ELISA in house mostrou 

uma prevalência de 5%, 7 amostras de soro positivas e para o FLISA isolado, 9 

amostras de soro positivas, com uma prevalência de 6,4% (Gráfico 6A). E a 

comparação entre as amostras de soro pelo ensaio imunoenzimático ELISA in 

house IgM e imunofluorescente FLISA isolado IgM mostrou uma correlação 

r2=0,2563, p<0,0001 e uma correlação de Pearson ρ=0,5062 (IC95% 0,3715-

0,6201) (Gráfico 6B). 
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Gráfico 5 - Reatividade quantitativa dos imunoensaios para anticorpos IgG anti-T. 
gondii em 140 amostras de soro de universitários. A: ELISA in house IgG  e FLISA 
isolado IgG. As interrupções nos eixos mostram o limiar de positividade dos 
ensaios. B: Correlação entre as amostras de soro avaliadas pelo ELISA in house 
IgG e pelo FLISA isolado IgG. 
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Gráfico 6 - Reatividade quantitativa dos imunoensaios para anticorpos IgM anti-T. 
gondii em 140 amostras de soro de universitários. A: ELISA in house IgM e FLISA 
isolado IgM. As interrupções nos eixos mostram o limiar de positividade dos 
ensaios. B: Correlação entre as amostras de soro avaliadas pelo ELISA in house 
IgG e pelo FLISA isolado IgG. 
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A concordância entre ELISA in house IgG e FLISA isolado IgG mostraram 

10 resultados discordantes: 7 amostras de soro ELISA in house IgG positivas e 

FLISA isolado IgG negativas e três amostras de soro FLISA isolado IgG positivas e 

ELISA in house IgG negativas, com uma concordância de 92,8% (n=130). Foi 

obtida uma concordância substâncial avaliada pelo índice Kappa (Kappa=0,7088) 

entre os resultados do ensaio imunoenzimático ELISA in house e imunofluorescente 

FLISA isolado, com sensibilidade de 83,3% (IC 58,3%-96,4%), especificidade de 

94,2% (IC 88,5%-97,6%), valor preditivo positivo 68,1% (IC 45,1%-86,1%) e valor 

preditivo negativo 97,4% (IC 92,7%-99,4%) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 
preditivo negativo do FLISA isolado IgG  comparado ao ensaio imunoenzimático 
ELISA in house IgG em 140 amostras de soro de estudantes de Assis-SP. 

 

 

A comparação entre os resultados obtidos pelo ELISA in house IgM e FLISA 

isolado IgM mostraram 6 resultados discordantes: 2 amostras de soro positivas 

para ELISA in house e negativas para FLISA isolado e 4 amostras de soro positivas 

para o FLISA isolado e negativas para ELISA in house, com concordância de 95,7% 

(n=134). A correlação entre a reatividade das amostras de soro pelo FLISA isolado 

IgM forneceu resultados comparáveis ao ELISA in house IgM com uma  

concordância Kappa substâncial (K=0,6026), sensibilidade de 55,5% (IC 21,2%-
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Valor  
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(IC 95%) 
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(IC 95%) 
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Negativo 
     

 
ELISA 

 in house 
 IgG 

 
Positivo 
 

15 
 

7 
 83,3%             

(58,5-96,4) 
 

94,2%              
(88,5-97,6) 

 

    68,1% 
(45,1-86,1) 

 

   97,4% 
   (92,7-99,4) 

 
   

 Negativo 3 115 
K= (0,7088) 

E.F.:p<0,0001        
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86,3%), especificidade de 98,4% (IC 94,5%-99,8%), valor preditivo positivo de 

71,4% (IC 94,5%-99,8%) e valor preditivo negativo de 96,9% (IC 92,4%-99,1%) 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 
preditivo negativo do FLISA isolado IgM comparado ao ensaio imunoenzimático 
ELISA in house IgM em 140 amostras de soro de estudantes de Assis-SP. 
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Preditivo 
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Preditivo 
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Positivo 
 

Negativo 
     

 
ELISA 

 in house 
 IgM 

 
Positivo 
 

5 
 

2 
 55,5%              

(21,2-86,3) 
 

98,4%              
(94,5-99,8) 

 

71,4% 
(29,0-96,3) 

 

   96,9% 
   (92,4-99,1) 

 
   

 Negativo 4 129 
K= (0,6026) 

E.F.:p<0,0001        
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A reatividade dos soros para detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii no 

FLISA isolado, apesar da baixa sensibilidade (55,5%), apresentou uma diferença 

significativa p<0,0001, na discriminação dos soros positivos e negativos (Gráfico 7).  

 

 

 

Gráfico 7 - Comparação da reatividade de amostras de soro negativas e positivas 
para anticorpos IgM anti-T. gondii avaliadas pelo ELISA in house e pelo FLISA 
isolado. 
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5.2 Padronização do ensaio imunofluorescente multiplex (FLISAm) para a 

detecção de anticorpos IgG e IgM contra T. gondii 

 

5.2.1 Controle da reatividade dos conjugados anti-IgG humano fluoresceína 

e anti-IgM humano rodamina  

  

Na análise do controle dos conjugados no ensaio imunofluorescente 

multiplex, verifica-se a variação da reatividade do anti-IgG humano marcado com 

fluoresceína (Gráfico 8A) e do anti-IgM humano marcado com rodamina (Gráfico 

8B) às concentrações de imunoglobulinas em 5 imunoensaios diferentes. Observa-

se, que na concentração de 0,5µg/mL de imunoglobulina humana adsorvida, houve 

a máxima variação dos conjugados anti-IgG humano (474 u.a.) e anti-IgM humano 

(461 u.a.).  
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Gráfico 8 - Controle dos conjugados com diferentes concentrações de 
imunoglobulinas adsorvidas na microplaca em 5 imunoensaios diferentes. A: 
Reatividade do conjugado anti-IgG humano à IgG humana adsovida na microplaca. 
B: Reatividade do conjugado anti-IgM humano à IgM humana adsorvida na 
microplaca. 
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5.2.2 Produção do conjugado anti-IgM humano marcado com rodamina 

(NHS-Rhodamine) 

 

Na cromatografia de exclusão molecular do anti-IgM humano marcado com 

o fluorocromo rodamina (NHS-Rhodamine), foram coletadas 25 frações de 1mL. Os 

perfis cromatográficos estão representados no Gráfico 9.  O rendimento da 

conjugação foi 60% e a taxa média molar da quantidade de fluorocromo por 

anticorpo (F/P) foi de 2,67 mols de NHS-Rhodamine por mol de anticorpo. Entre as 

frações 10 e 15 observa-se que houve um aumento da absorbância a 570nm, 

detectando a separação do NHS-Rhodamine excedente. A fração 4 foi utilizada 

para os ensaios imunofluorescentes multiplex (FLISAm). 

 

 

Gráfico 9 - Cromatografia de exclusão molecular do conjugado anti-IgM humano 
marcado com NHS-Rhodamine em coluna Sephadex G-25-40;10-40µM, sob o fluxo 
de 1mL por minuto e frações de 1mL.  
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5.2.3 Padronização da concentração do conjugado anti-IgM humano 

marcado com rodamina para o FLISAm 

 

Nesse ensaio imunofluorescente, observa-se que nas diluições de 1:100 e 

1:200, o conjugado produzido foi mais reagente às quantidades de IgM adsorvidas 

na microplaca comparado às outras diluições (Gráfico 10). Observa-se que até a 

diluição de 1:200, o conjugado manteve o perfil de reatividade às concentrações de  

imunoglobulinas adsorvidas na microplaca. Assim, utilizando o critério baseado na 

menor concentração de conjugado que proporcionou maior reatividade, em 

unidades arbitrárias de fluorescência, à IgM humana adsorvida na microplaca, a 

diluição ótima da concentração do conjugado produzido marcado com rodamina foi 

de 1:200. Essa concentração foi utilizada nos ensaios fluorescentes multiplex para 

detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii.  

 

 

Gráfico 10 - Reatividade em unidades arbitrárias de fluorescência do conjugado 
anti-IgM humano marcado com NHS-Rhodamine em relação à diferentes 
concentrações de IgG humana adsorvida na microplaca. 
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5.2.4 Purificação do conjugado anti-IgG humano marcado com fluoresceína 

(NHS-Fluoresceína) 

 

Na purificação do conjugado anti-IgG humano com alta especificidade em 

partículas magnéticas, o rendimento do acoplamento da IgG humana nas partículas 

foi de 85% (IgG aplicada=100µg, IgG acoplada=85µg). Na exclusão molecular para 

separação do NHS-fluoresceína excedente, foram coletadas 25 frações de 1mL e 

os perfis cromatográficos estão representados no Gráfico 11.  O rendimento da 

purificação por cromatografia foi 89,9% e a taxa média molar de 

Fluorocromo/Proteína (F/P) foi de 3,24 moles de fluoresceína (NHS-fluoresceína) 

por mol de anticorpo. Entre as frações 14 e 16 observa-se que houve um aumento 

na absorbância de 496nm, detectando a separação de fluoresceína não conjugada. 

A fração 6 foi utilizada para os ensaios imunofluorescentes multiplex (FLISAm). 
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Gráfico 11 - Cromatografida de exclusão molecular do conjugado anti-IgG humano 
marcado com FITC em coluna Sephadex G-25-40;10-40µM, sob o fluxo de 1mL por 
minuto e frações de 1mL.  
 
 
 

5.2.5 Padronização da concentração do conjugado anti-IgG humano 

marcado com fluoresceína para o FLISAm 

 

No ensaio imunofluorescente para padronização do conjugado purificado 

anti-IgG humano fluoresceína, observa-se que nas diluições 1:100, 1:200 e 1:400, o 

conjugado foi mais reagente às quantidades de IgG adsorvidas na microplaca 

comparado às outras diluições (Gráfico 12). Observa-se que até a diluição de 

1:400, o conjugado manteve o perfil de reatividade às concentrações de  

imunoglobulinas adsorvidas na microplaca. Neste ensaio, utilizando o critério 

baseado na menor concentração de conjugado que proporcionou maior reatividade, 

em unidades arbitrárias de fluorescência, à IgG humana adsorvida na microplaca, a 

diluição ótima da concentração do conjugado purificado anti-IgG humano 
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fluoresceína foi de 1:400. Essa concentração foi utilizada nos ensaios fluorescentes 

multiplex para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii.  

 

 
 
 

Gráfico 12 - Reatividade em unidades arbitrárias de fluorescência do conjugado 
anti-IgG humano marcado com fluoresceína em relação à diferentes concentrações 
de IgG humana adsorvida na microplaca. 

 

 

5.2.6 Comparação da reatividade de amostras de soro positivas e negativas 

com o conjugado comercial e o conjugado purificado 

 

No ensaio imunofluorescente para comparação da reatividade em unidades 

arbitrárias de fluorescência com o conjugado comercial e conjugado purificado, 

considerando-se a média dos soros positivos e negativos observa-se, que tanto o 

conjugado comercial quando o conjugado purificado discriminou as amostras de 

soro positivas e negativas. Neste ensaio, a discriminação entre os soros positivos e 

negativos utilizando o conjugado purificado por partículas magnéticas e 
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cromatografia de exclusão molecular tanto na concentração de 1:200 quanto na 

concentração de 1:400 foi maior em relação à discriminação das amostras de soro 

positivas e negativas com o conjugado comercial (Gráfico 13A e 13B).  

 

 

Gráfico 13 - Comparação da reatividade de amostras de soro ao conjugado 
comercia (soros positivos - pos1 e negativos - neg1) e com o conjugado purificado 
por partículas magnéticas e cromatografia de exclusão molecular (soros positivos - 
pos2 e negativos - neg2). A: Diluição dos conjugados 1/200. B: Diluição dos 
conjugados 1/400.  



 
85 Jaqueline Polizeli Rodrigues 

5.2.7 Análise da interferência na detecção conjunta dos conjugados 

fluorescentes: Comparação da reatividade de amostras de soro no FLISA 

isolado e FLISAm 

 

5.2.7.1 Reação de imunofluorescência com uma única etapa de adição dos 

conjugados anti-IgM humano rodamina e anti-IgG humano fluoresceína  

 

No ensaio de comparação da reatividade de amostras de soro positivas e 

negativas para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii, no FLISA isolado e no FLISAm 

com adição dos conjugados fluorescentes simultaneamente no poço de reação, 

observa-se que houve interferência na leitura dos fluorocromos (Gráfico 14).  
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Gráfico 14 - Interferência da reatividade de amostras de soro positivas e negativas 
para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii em microplacas com as leituras dos 
conjugados fluoróforos: anti-IgG humano comercial marcado com fluoresceína 
(FITC) (verde) e anti-IgM humano marcado com rodamina (NHS-Rhodamine) (rosa) 
analisados no FLISA isolado (1) e FLISAm (2).  
 
 
 

Quando comparadas as leituras em unidades arbitrárias de fluorescência 

dos soros positivos para anticorpos IgM anti- T. gondii no FLISA isolado e no FLISA 

multiplex (soro 1), considerando a média dessas amostras positivas, observa-se 

que houve uma redução estatisticamente significativa (p<0,05) da reatividade 

dessas amostras de soro positivas para IgM na detecção simultânea (Gráfico 15). 

No FLISAm, com esse procedimento de adição dos conjugados, não houve 

discriminação entre as amostras de soro positivas e negativas para anticorpos IgM 

anti-T. gondii. Nesse ensaio, como os conjugados fluorescentes anti-IgG humano 

marcado com fluoresceína (NHS-fluoresceína) e anti-IgM humano marcado com 

rodamina (NHS-Rhodamine) foram adicionados simultaneamente, ocorreu uma 
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interferência do conjugado anti-IgG humano na ligação do conjugado anti-IgM 

humano. Nesse ensaio, o FLISA multiplex conseguiu discriminar as amostras de 

soro positivas e negativas apenas para anticorpos IgG anti-T. gondii.  

 

 

 

Gráfico 15 - Reatividade de amostras de soro positivas e negativas para anticorpos 
IgG e IgM anti-T. gondii em microplacas com as leituras dos conjugados fluoróforos: 
anti-IgG humano comercial marcado com fluoresceína (FITC) (verde) e anti-IgM 
humano marcado com rodamina (NHS-Rhodamine) (rosa). FLISA isolado (símbolo 
fechado); FLISAm (símbolo aberto). Amostras de soro IgG e IgM positivas (soro 1); 
Amostras de soro IgG positivas e IgM negativas (soro 2); Amostras de soro IgG e 
IgM negativas (soro 3). 
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5.2.7.2 Reação de imunofluorescência com duas etapas de adição dos 

conjugados: Primeira incubação com anti-IgM humano rodamina e segunda 

incubação com anti-IgG humano fluoresceína 

 

No ensaio de comparação da reatividade de amostras de soro positivas e 

negativas para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii, no FLISA isolado e no FLISA 

multiplex com adição dos conjugados fluorescentes em tempos diferentes no poço 

de reação, ou seja, cada conjugado com uma etapa de incubação separada,  

observa-se que houve uma redução na interferência da detecção simultânea do 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) e do NHS-Rhodamine (Gráfico 16), quando 

comparada com o ensaio de adição desses conjugados fluorescentes ao mesmo 

tempo (Gráfico 14). 
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Gráfico 16 - Interferência da reatividade de amostras de soro positivas e negativas 
para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii em microplacas com as leituras dos 
conjugados fluoróforos: anti-IgG humano comercial marcado com fluoresceína 
(FITC) (verde) e anti-IgM humano marcado com rodamina (NHS-Rhodamine) (rosa) 
analisados pelo FLISA isolado (1) e FLISAm (2).  
 

Em relação à média da reatividade das amostras de soro em unidades 

arbitrárias de fluorescência no FLISA isolado e no FLISA multiplex, observa-se que 

houve uma variação, com um aumento na reatividade das amostras positivas para 

anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii (soro 1) e redução da reatividade das amostras 

positivas para IgG e negativas para IgM (soro 2) e das amostras negativas para IgG 

e IgM anti-T. gondii (soro 3) (Gráfico 17). Nesse ensaio, mesmo com essa variação 

na reatividade de algumas amostras, a adição dos conjugados em tempos 

diferentes no mesmo poço resultou na identificação das amostras positivas e 

negativas tanto para anticorpos IgG quanto para anticorpos IgM anti-T. gondii 

semelhante a análise dessas amostras no FLISA isolado. A partir desse ensaio 
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imunofluorescente, consideramos esse procedimento de adição dos conjugados 

anti-IgG e anti-IgM humano, inicialmente, o método para a realização do 

imunoensaio multiplex fluorescente para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. 

gondii.  

 

 

 

Gráfico 17 - Reatividade de amostras de soro positivas e negativas para anticorpos 
IgG e IgM anti-T. gondii em microplacas com as leituras dos conjugados fluoróforos: 
anti-IgG humano comercial marcado com fluoresceína (FITC) (verde) e anti-IgM 
humano marcado com rodamina (NHS-Rhodamine) (rosa). FLISA isolado (símbolo 
fechado); FLISAm (símbolo aberto). Amostras de soro IgG e IgM positivas (soro 1); 
Amostras de soro IgG positivas e IgM negativas (soro 2); Amostras de soro IgG e 
IgM negativas (soro 3). 
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5.2.8 Padronização da concentração de soro no FLISAm 

 

No ensaio de padronização da concentração de soro no FLISA multiplex 

para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii observa-se, pela média da reatividade em 

unidades arbitrárias de fluorescência das amostras de soro, que quanto menos 

diluído o soro, maior a reatividade em unidades arbitrárias de fluorescência (Gráfico 

18A), porém a discriminação das amostras de soro positivas e negativas para 

detecção de anticorpos IgM é menor em relação as outras diluições de soro, não 

detectando uma amostra de soro IgM positiva (Gráfico 18B). As diluições do soro 

em 1:50, 1:100 e 1:200 não influenciou na detecção de amostras positivas e 

negativas para anticorpos IgG anti-T.gondii. Ao contrário, a diluição de soro 1:200, 

além de discriminar de maneira eficiente as amostras de soro positivas e negativas 

para anticorpos IgG anti-T. gondii, proporcionou uma maior discriminação entre as 

amostras positivas e negativas para anticorpos IgM anti-T. gondii quando 

comparadas com as outras diluições. A diluição ótima de soro utilizada no 

imunoensaio fluorescente para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii foi 

de 1:200.  
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Gráfico 18 - Reatividade de amostras de soro positivas e negativas para anticorpos 
IgG (A, C e E) e IgM (B, D e F) anti-T. gondii no FLISAm. A e B: Concentração das 
amostras de soro na diluição 1:50. C e D: Concentração das amostras de soro na 
diluição 1:100. E e F: Concentração das amostras de soro na diluição 1:200. 
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5.3 Desempenho do FLISAm: Comparação com ELISA in house, análise de 

reprodutibilidade e validação pelo ELISA comercial 

 

5.3.1 Comparação da reatividade de 120 amostras de soro de gestantes 

avaliadas pelo ELISA in house e FLISAm 

 

Para analisar a eficiência e concordância das técnicas de imunoensaios, 

amostras de soro de 120 gestantes foram submetidas a triagem prévia pelo ensaio 

de imunoabsorção enzimática (ELISA IgG/IgM in house) e posterior análise pelo 

ensaio imunofluorescente multiplex (FLISAmIgG/IgM).  

O Gráfico 19A e Gráfico 20A mostram a distribuição da reatividade das 

amostras de soro positivas e negativas para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii, 

pelo método imunoenzimático ELISA in house e FLISAm. De acordo com o limiar 

de positividade de cada ensaio, pode-se observar que para o ELISA in house,  57 

amostras de soros foram positivas, o que corresponde a prevalência de 47,5%. A 

prevalência para o FLISAm IgG foi de 53,3%, 64 amostras de soros positivas e 56 

amostras de soros negativas (Gráfico 19A). Para a detecção de anticorpos IgM anti-

T. gondii, o ELISA in house mostrou uma prevalência de 5%, 6 amostras 

sorológicas positivas e 114 amostras negativas e para o FLISAm, 7 amostras 

sorológicas positivas, com uma prevalência de 5,8% (Gráfico 20A). 

A correlação entre as amostras pelo ensaio de ELISA in house e FLISAm 

para detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii mostrou uma correlação r2=0,8075, 

p<0,0001 e uma forte correlação de Perarson, ρ=0,8986 (IC95% 0, 8575-0,9283) 

(Gráfico 19B). A comparação entre as amostras de soro pelo ensaio de ELISA in 

house e FLISAm para detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii mostra uma 

correlação r2=0,520, p<0,0001 e também forte correlação de Pearson ρ=0,7211 

(IC95% 0,6223-0,7973) (Gráfico 20B). 
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Gráfico 19 - Reatividade quantitativa dos imunoensaios para anticorpos IgG anti-T. 
gondii em 120 amostras de soro de gestantes. A: ELISA in house IgG  e FLISAm 
IgG. As interrupções nos eixos mostram o limiar de positividade dos ensaios. B: 
Correlação entre as amostras de soro avaliadas pelo ELISA in house IgG e pelo 
FLISAm IgG. 
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Gráfico 20 - Reatividade quantitativa dos imunoensaios para anticorpos IgM anti-T. 
gondii em 120 amostras de soro de gestantes. A: ELISA IgM e FLISAm IgM. As 
interrupções nos eixos mostram o limiar de positividade dos ensaios. B: Correlação 
entre as amostras de soro avaliadas pelo ELISA in house IgM e pelo FLISAm IgM. 
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A concordância entre o ELISA in house IgG e FLISAm IgG mostraram 7 

resultados discordantes: 7 amostras de soro positivas para ELISA in house IgG e 

negativas pra o FLISAm, com uma concordância de 94,1% (n=113), excelente 

concordância do índice Kappa (K=0,8837), sensibilidade de 100% (IC 93,7%-

100%), especificidade de 87,5% (IC 76,8%-94,4%), valor preditivo positivo 87,6% 

(IC 77,1%-94,5%) e valor preditivo negativo 100% (IC 96,7%-100%). A correlação 

entre os resultados obtidos pelo ELISA in house IgM e FLISAm IgM mostrou 1 

resultado discordante: positivo para o ELISA in house IgM e negativo para FLISAm 

IgM, com correlação de 99,1% (n=119), e uma excelente concordância avaliada 

pelo índice Kappa  (K=0,9917). Os índices de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo negativo, foram de 100% (IC 54,7%-100%), 

99,1% (IC 95,2%-99,6%), 85,7% (IC 42,1%-99,6%) e 100% (IC 96,7%-100%), 

respectivamente (Tabela 5).  

 
 
Tabela 5 - Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 
preditivo negativo do FLISAm IgG/IgM comparado aos ensaios ELISA in house IgG 
e ELISA in house IgM em 120 amostras de soro de gestantes de Cascavel-PR. 

  

FLISA 
Multiplex 
IgG/IgM  

Sensibilidade 
(IC 95%) 

Especificidade 
(IC 95%) 

 
Valor  

Preditivo 
Positivo 
(IC 95%) 

Valor 
Preditivo 
Negativo 
(IC 95%) 

Testes 
 

Resultado 
 

 
Positivo 
 

Negativo 
     

 
ELISA 

 in house 
 IgG 

 
Positivo 
 

57 
 

8 
 100%              

(93,7-100) 
 

87,5%              
(76,8-94,4) 

 

87,6% 
(77,1-94,5) 

 

   100% 
   (93,6-100) 

 
   

 Negativo 0 56 
K= (0,8837) 

E.F.:p<0,0001        

 
ELISA 

In house  
 IgM 

 
Positivo 
 

6 
 

1 
 

100%              
(54,7-100) 

99,1%              
(95,2-99,9) 

85,7% 
(42,1-99,6) 

100% 
(96,7-100) 

   
 Negativo 0 113 

K= (0,9187) 
E.F.:p<0,0001        
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5.3.2 Reprodutibilidade do FLISAm para detecção de anticorpos IgG e IgM 

anti-T.gondii 

 

Na análise de reprodutibilidade interteste do ensaio imunofluorescente 

multiplex (FLISAm), a comparação entre a média da reatividade de amostras de 

soro, em unidades arbitrárias de fluorescência (UA), avaliadas para a detecção de 

anticorpos IgG anti-T. gondii, resultou em uma correlação r2=0,8489 (IC 70,9%-

94,1%) (Gráfico 21A) e para a detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii, uma 

correlação r2=0,8053 (IC 74,7%-100%) (Gráfico 21B).  
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Gráfico 21 - Comparação entre a média das leituras em unidades arbitrárias de 
fluorescência (UA) da reatividade de amostras de soro avaliadas pelo FLISAm em 
tempos diferentes (UA1 e UA2) para a análise de reprodutibilidade do teste. A: 
FLISAm para detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii. B: FLISAm para detecção 
de anticorpos IgM anti-T. gondii.  
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5.2.3 Validação do FLISAm pelo método comercial   

 

Para validar o ensaio imunofluorescente multiplex em microplacas, 24 

amostras previamente analisadas por um ensaio automatizado comercial Elecsys 

Toxo IgG/IgM (Roche Diagnostics®) foram submetidas ao FLISAm.  O Gráfico 22 

mostra a distribuição da reatividade das amostras de soro positivas e negativas 

para anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii pelo método imunoenzimático ELISA 

comercial  e imunofluorescente FLISAm.  
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Gráfico 22 - Comparação da reatividade de amostras de soro negativas e positivas 
avaliadas pelo comercial kit e pelo FLISA multiplex. A: Detecção de anticorpos IgG 
anti-T. gondii. B: Detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii. 
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A comparação da reatividade das amostras de soro positivas e negativas 

para anticorpos IgG anti-T. gondii pelo método comercial e FLISAm mostrou que 

não houve soros discordantes. Já a análise da reatividade de amostras positivas e 

negativas para anticorpos IgM anti-T. gondii, o FLISAm revelou 4 resultados 

discordantes: 4 amostras de soro positivas para o método comercial e negativas 

para o FLISAm. Na análise qualitativa de correlação entre as amostras positivas e 

negativas para anticorpos IgG anti-T. gondii, o índice Kappa foi de 100% e indica 

elevada concordância entre os métodos. Na detecção de anticorpos IgM anti-T. 

gondii, o índice Kappa foi de 51%, indicando uma concodância moderada entre os 

métodos avaliados. A reatividade de amostras de soro para anticorpos IgG anti-T. 

gondii pelo método comercial e FLISAm, revelaram uma sensibilidade, 

espeficidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo de 100%. Para a 

detecção de anticorpos IgM, o FLISAm obteve sensibilidade de 100% (IC 54,0%-

100%), especificidade de 80,0% (IC 56,3%-94,2%), valor preditivo positivo de 

42,8% (IC 9,8%-81,5%) e valor preditivo negativo de 100% (IC 79,4%-100%) 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 - Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 
preditivo negativo do FLISAm IgG/IgM comparado aos métodos comerciais IgG e 
IgM em  24 amostras de soro de pacientes com pedido de exame para 
toxoplasmose, atendidos no Hospital das Clínicas de São Paulo.  

 
         

 No método confirmatório de Imunofluorescência Indireta (IFI), utilizado pelo 

Laboratório de Imunologia do Hospital das Clínicas, apenas um dos soros IgM 

positivos (ELISA comercial=5,47UI/mL e FLISAm=2522u.a.) foi confirmado como 

reagente ao T. gondii. A comparação entre os métodos IFI e o ensaio 

imunoenzimático ELISA comercial resultou em uma sensibilidade de 100% (IC 2,5-

100), especificidade de 69,5% (IC 47,0-86,1), valor preditivo positivo de 12,5% (0,3-

5,2) e valor preditivo negativo de 100% (79,4-100). A correlação entre os métodos 

IFI e FLISAm mostrou uma sensibilidade de 100% (25,0-100), especificidade de 

82,6% (61,2-95,0), valor preditivo positivo de 20% (0,5-7,0) e valor preditivo 

negativo de 100% (82,3-100) (Tabela 7). 

 

 

  
 FLISAm 
IgG/IgM  

Sensibilidade 
(IC 95%) 

Especificidade 
(IC 95%) 

 
Valor  

Preditivo 
Positivo 
(IC 95%) 

Valor 
Preditivo 
Negativo 
(IC 95%) 

Testes 
 

Resultado 
 

 
Positivo 
 

Negativo 
     

 
método 

 comercial 
 IgG 

 
Positivo 
 

14 
 

0 
 100% 

(76,8-100) 
 

100% 
(69,1-100) 

 

100% 
(76,8-100) 

 

     100% 
   (69,1-100) 

 
   

 Negativo 0 10 
K= (1,0000) 

E.F.:p<0,0001        

 
método 

comercial 
 IgM 

 
Positivo 
 

 
3 
 
 

4 
 
 

 
 
 

100% 
(54,0-100) 

 
 

       80,0% 
(56,3-94,2) 

 
 

42,8% 
(9,8-81,5) 

 
 

    100% 
(79,4-100) 

 
 

 
 
0       16 

 Negativo   
K= (0,5106) 

E.F.:p<0,0001        
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Tabela 7 - Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 
preditivo negativo do FLISAm IgM e método comercial IgM comparados ao IFI IgM 
em  amostras de soro de pacientes com pedido de exame para toxoplasmose, 
atendidos no Hospital das Clínicas de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

  
IFI 
IgM  

Sensibilidade 
(IC 95%) 

Especificidade 
(IC 95%) 

 
Valor  

Preditivo 
Positivo 
(IC 95%) 

Valor 
Preditivo 
Negativo 
(IC 95%) 

Testes 
 

Resultado 
 

 
Positivo 
 

Negativo 
     

 
método 

 comercial 
 IgM 

 
Positivo 
 

1 
 

7 
 100% 

(2,5-100) 
 

69,5% 
(47,0-86,1) 

 

12,5% 
(3,0-52,0) 

 

     100% 
   (79,4-100) 

 
   

 Negativo 0 16 
K= (0,1600) 

E.F.:p<0,0001        

 
FLISAm 

 IgM 

 
Positivo 
 

 
1 
 
 

4 
 
 

 
 
 

100% 
(25,0-100) 

 
 

       82,6% 
(61,2-95,0) 

 
 

20,0% 
(5,0-70,0) 

 
 

    100% 
(82,3-100) 

 
 

 
 
0       19 

 Negativo   
K= (0,2836) 

E.F.:p<0,0001        
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6  DISCUSSÃO 

 

Os nossos dados demonstraram que foi possível desenvolver um 

diagnóstico sorológico de fase sólida para detecção simultânea de anticorpos IgG e 

IgM contra T. gondii. Ao longo dos anos tem se observado o aperfeiçoamento das 

técnicas de diagnóstico sorológico de patógenos, cujas tendências atuais apontam 

para o desenvolvimento de ensaios rápidos e que detectam uma grande 

diversidade de analitos (Christopher-Hennings et al.,  2013, Karoonuthaisiri et al., 

2008, Ravidran et al., 2010). Os imunoensaios fluorescentes (FLISA – Fluorescence 

or Fluorochrome Linked Immunosorbent Assay) têm sido descritos, utilizando 

fluorocromos conjugados de alto desempenho com quantificação direta e linear 

(Velappan et al., 2008, Walsh et al., 2007). Essa técnica permite o desenvolvimento 

de protocolos de alto rendimento, com detecção múltipla de diferentes tipos de 

anticorpos, como IgG e IgM, úteis em triagens sorológicas de grande importância 

para saúde pública, como é o caso do diagnóstico pré-natal da toxoplasmose.  

Na etapa de padronização da preparação e concentração do antígeno de T. 

gondii para desenvolvimento do ensaio sorológico fluorescente em microplacas, o 

imunoensaio com extrato total sonicado do antígeno resultou em uma reatividade 

mais elevada das amostras de soro do que o imunoensaio com taquizoítos íntegros 

formolizados. Proteínas de superfície dos taquizoítos, denominadas SAGs (Surface 

Antigens), juntamente com as SRSs (SAG-Related Sequences) compõem uma 

família de antígenos, dentre os quais SAG1, SAG2 e SAG3 se destacam como os 

mais imunogênicos e abundantemente expressos na superfície do parasita 

(Bhopale, 2003). Além das proteínas imunogênicas de superfície, organelas 

especializadas, como os micronemas, róptrias e grânulos densos secretam 

proteínas que nos últimos anos vem sendo extensivamente investigadas como 
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potenciais antígenos imunogênicos candidatos a vacinas.  Essas proteínas, tais 

como GRA1 (Gatkowska et al., 2008), GRA2, GRA6 (Golkar et al., 2007), GRA4 

(Martin et al., 2004), GRA5, GRA7 (Igarashi et al., 2008), MIC1, MIC2, MIC3, MIC4 

(Jongert et al., 2008) e ROP2 (Xue et al., 2008) são também expostas quando 

ocorre o rompimento dos taquizoítos pelo método de sonicação, aumentando 

assim, o número de epítopos nos sítios de ligação para a reação antígeno-

anticorpo, resultando em uma maior reatividade das amostras de soro positivas. 

Outros métodos mais eficientes, como o uso de detergentes para lise dos 

taquizoítos com posterior purificação em cromatografia de exclusão molecular pode 

aumentar os epítopos imunogênicos do antígeno de T. gondii, devido a grande 

exposição de protéinas antigênicas importantes de superfície de membrana dos 

taquizoítos (Ma et al., 2009) e eliminação de proteínas de baixo peso molecular e 

peptídeos que podem interferir na resposta imune (Geysen et al., 1985), resultando 

em um antígeno solúvel puro mais adequado para os ensaios sorológicos 

fluorescentes de fase sólida, como vem sendo relatado em outros estudos pelo 

nosso grupo. Nossos dados mostraram que a exposição dos antígenos por 

sonicação e solubilização foi mais eficiente que a manutenção da estrutura do 

agente em taquizoítos formolizados, como antígeno para uso em fase sólida.   

Na padronização do bloqueio para o ensaio imunofluorescente, o reagente 

bloqueador Tween® 20 foi suficiente para minimizar de maneira eficiente as 

ligações inespecíficas nas microplacas. A capacidade da superfície de microplacas 

de poliestireno em reagir, por meio de ligações hidrofóbicas, com as proteínas e 

outras biomoléculas é uma característica essencial, no entanto, a ligação não 

específica de outras proteínas ou biomoléculas nos sítios reativos remanescentes 

da superfície, durante os passos subsequentes do imunoensaio pode ser prejudicial 

à especificidade e sensibilidade dos resultados (Engvall e Perlmann, 1972). Essas 

ligações inespecíficas podem ser minimizadas com um bloqueio reagente, pelo uso 
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de detergentes ou outras proteinas (Venkatesan e Wakelin, 1993). Os detergentes, 

como o Tween® 20, são considerados bloqueadores temporários, pois não 

fornecem uma barreira permanente para a ligação de biomoléculas à superfície, 

porque sua capacidade de bloqueio pode ser removida por lavagem (Engvall e 

Perlmann, 1972). Apesar disso, um trabalho recente relata que o uso do detergente 

Tween® 20 inibiu de maneira eficiente a ligação não específica de proteínas em um 

imunoensaio de fase sólida, não diminuindo a sensibilidade da análise (Bochkova et 

al., 2013). Nesse ensaio, o reagente Tween® 20 foi útil como o único reagente de 

bloqueio, provavelmente por ter sido adicionado em todos os diluentes e tampões 

utilizados em cada etapa do imunoensaio, revestindo continuamente a superfície 

das microplacas, o que impediu a ligação de outras biomoléculas.  

Ainda no ensaio de padronização do bloqueio, 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, 

mesmo com as diferentes concentrações de antígeno. Apesar disso, nos ensaios 

imunofluorescentes com 1µg/mL de antígeno, em geral, os bloqueios 

PBS+albumina bovina e PBS+gelatina diminuíram a fluorescência de fundo em 

relação aos outros bloqueios. Alguns estudos relatam que apenas o reagente 

bloqueador Tween® 20 não é suficiente para saturar todos os sítios de ligação das 

microplacas e com isso, os bloqueadores mais eficazes para suportes sólidos 

permanece a utilização de proteínas, como a BSA e a gelatina (Huber et al., 2009, 

Steinitz, 2000). Outros autores demonstraram que o bloqueio com leite pode 

apresentar resultados mais eficientes que o bloqueio com BSA (Mohammad e 

Esen, 1989). Uma vez que nenhum reagente de bloqueio ou método é ideal para 

todos os ensaios, deve-se considerar vantagens e desvantagens de cada tipo e 

avaliar como esses recursos irão afetar a reação. A seleção do sistema de bloqueio 

apropriado é essencial para o desenvolvimento de um ensaio específico e sensível. 
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Nossos resultados demonstraram que o bloqueador detergente não iônico Tween® 

20 e os bloqueadores de proteínas (albumina bovina, leite em pó desnatado e 

gelatina) testados foram eficientes para minimizar a ligação inespecífica de 

biomoléculas nos ensaios imunofluorescentes em fase sólida. 

A partir do protocolo obtido com a padronização das concentrações de soro 

e dos conjugados anti-IgG e anti-IgM humanos FITC, com condições ótimas de uso 

para reatividade em unidades arbitrárias de fluorescência, foi possível obter uma 

boa eficiência da técnica imunofluorimétrica e com isso, avaliar o desempenho 

destes ensaios imunofluorescentes em microplacas (FLISA isolado) pela 

comparação com o diagnóstico sorológico imunoenzimático (ELISA in house).  

Na análise de comparação entre a reatividade dos soros no ELISA in house 

e FLISA isolado para a detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii, o FLISA isolado 

mostrou alta sensibilidade e  especificidade. Já para a detecção de anticorpos IgM 

anti-T. gondii, o FLISA isolado mostrou alta especificidade, porém baixa 

sensibilidade. Apesar disso, a correlação entre o método imunoenzimático e 

imunofluorescente tanto na detecção de anticorpos IgG  quanto IgM anti-T. gondii 

mostrou concordância. Estudos relatam que o FLISA pode ser um método sensível 

e eficiente comparado com o ELISA convencional (Sakamoto et al.,2011a, 

Sakamoto et al., 2011b, Zhu et al., 2011b).  Matsukuma e colaboradores em 2006 

desenvolveram um FLISA de alto rendimento e com menor coeficiente de variação 

do que o método de ELISA para detecção de Interferon-y em microplacas. Outro 

estudo demonstrou que o FLISA foi mais rápido e econômico, além de apresentar 

sensibilidade e especificidade semelhante ao ELISA convencional para triagem do 

HIV-I (Liu et al.,2003).  Nossos resultados de reatividade das amostras de soro no 

FLISA isolado sugerem que a imunofluorescência de fase sólida é uma técnica 

eficiente e promissora como um método de triagem na sorologia da toxoplasmose 

humana.  
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A baixa sensibilidade inicial para detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii 

no FLISA isolado pode ter ocorrido devido ao uso de conjugados anti-IgG e anti-IgM 

humanos FITC estocados no laboratório, utilizados para a imunofluorescência 

indireta (IFI), que não foram purificados com alta especificidade a imunoglobulina 

humana. Os métodos de purificação de anticorpos podem variar de pouco para 

altamente específicos, classificados como: fracionamento físico-químico, afinidade 

classe-específica e métodos de afinidade específica ao antígeno (Gagnon, 2012). 

O método de fracionamento físico-químico separa as proteínas do soro com 

base no tamanho, carga ou outras características químicas compartilhadas de 

anticorpos em amostras típicas. Essa técnica isola um subconjunto de proteínas da 

amostra que inclui as imunoglobulinas (Wakankar et al., 2011). Os métodos por 

afinidade classe-específica separam as proteínas do soro pela ligação de 

determinadas classes de anticorpos (por exemplo, IgG) por ligantes biológicos 

imobilizados (proteínas, lectinas), que têm afinidade específica para as 

imunoglobulinas de fase sólida. Isso purifica todos os anticorpos da classe alvo sem 

levar em conta a especificidade ao antígeno (Zou et al., 2001). Já os métodos de 

afinidade específica ao antígeno, utilizam uma separação por afinidade de apenas 

aqueles anticorpos que se ligam a uma molécula de antígeno particular, 

promovendo assim, uma purificação altamente específica (Ayyar et al., 2012, 

Stoevesandt et al., 2012). Nossos conjugados anti-IgG e anti-IgM humanos FITC 

comerciais foram purificados pelo método de fracionamento físico-químico 

utilizando uma cromatografia de troca iônica, para obtenção da fração IgG ou IgM 

do anti-soro, conforme o protocolo do fabricante.  

A cromatografia de troca iônica, apesar de ser um método de fracioamento 

físico-químico, pouco específico, foi adaptada para a purificação de anticorpos 

(Andrew e Titus, 2001, Kent, 1999). Essa cromatografia utiliza positivamente ou 

negativamente resinas carregadas para ligar proteínas com base nas suas cargas 
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líquidas, o ponto isoelétrico, num dado sistema de tampão (pH) (Boschetti et al., 

2002). Especialmente em operações comerciais que envolvem a purificação de 

proteínas para uso farmacêutico (Burnouf et al.,  2001), ou produção de 

conjugados, as condições para ligar e dissociar o anticorpo alvo da resina é 

estabelecida com um certo grau de especificidade, por separar um tipo específico 

de imunoglobulina (Sheng et al., 2012). Uma vez otimizado, é um método eficaz, 

porém não tão específico como os métodos que utilizam a afinidade ao antígeno. 

Assim, como nossos conjugados comerciais anti-IgG e anti-IgM humanos foram 

purificados por uma cromatografia de troca iônica, procedemos à produção de um 

conjugado purificado por afinidade anti-IgM humano marcado com NHS-

Rhodamine, e à purificação do nosso conjugado anti-IgG FITC por um método de 

afinidade à imunoglobulina IgG humana para uso nos ensaios imunofluorescentes 

multiplex de fase sólida. 

 A padronização do imunoensaio fluorescente em microplacas (FLISA 

isolado) e análise de sua eficiência pela comparação com o ELISA in house nos 

forneceu resultados importantes em relação aos procedimentos adotados para o 

desenvolvimento do ensaio, essenciais para a padronização do imunoensaio 

fluorescente multiplex para detecção de anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii.  

No ensaio imunofluorescente multiplex de fase sólida, utilizamos 

imunoglobulinas específicas adsorvidas nas microplacas em diferentes 

concentrações como controle e quantificação do conjugado. Nos testes 

imunoenzimáticos comerciais e in house são utilizados como controle da reação do 

conjugado, amostras de soro positivas e negativas para o anticorpo específico. 

Esse tipo de controle tende a ser cada vez mais raro dada a melhoria das 

condições de saúde, o que implica na necessidade de uso de diluições como soro 

limiar ou outros artifícios comercias. Acreditamos que a nossa abordagem é a mais 
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simples por ser imunoquímica e podermos atestar a pureza e a concentração da 

proteína adsorvida na placa.  

Na produção do conjugado anti-IgM humano, obteve-se um baixo 

rendimento de conjugação (60%) do fluorocromo NHS-Rhodamine nas moléculas 

de anticorpo. Apesar disso, o conjugado apresentou reatividade à IgM humana até 

a diluição de 1:200, que foi utilizada nos ensaios imunofluorescentes. Os 

fluorocromos N-Hydroxi-succinimidil éster (NHS-éster), como o NHS-Rhodamine, 

são os mais comumente utilizados para a conjugação de proteínas, por formar 

ligações amida covalentemente estáveis (Gautam e Loh, 2012, Qian et al., 2011, 

Webb et al., 2013). Os compostos NHS-éster reagem com aminas primárias (-NH2) 

de proteínas, presentes nos grupos -amina dos aminoácidos de lisina (k) da cadeia 

C-terminal, e nos grupos -amina dos aminoácidos da cadeia N-terminal de cada 

polipeptídeo (Hermanson, 1996).  Em menores proporções, esses compostos 

também podem reagir com tirosinas, serinas e threoninas, localizadas em epítopos 

de regiões de imunoglobulinas (Kalkhof e Sinzs, 2008).  

  A frequência da formação dessas ligações amida estáveis na reação de 

conjugação com compostos NHS-éster depende da reatividade do fluorocromo, do 

peso molecular e concentração da proteína que será conjugada, do número de 

aminas reativas e principalmente do pH do meio (Brinkley et al., 1992). As reações 

com grupos -aminas de lisinas são favorecidas em pHs mais alcalinos (pH 8-10), 

ao contrário das reações com grupos -amina, mais reativas em pH neutro (pH 7,0) 

(Guo et al., 2008, Mädler et al., 2008,).  Alguns autores relatam que o acoplamento 

de proteínas, como a BSA, via NHS-éster com o pH mais alcalino (pH10), mantêm 

a conformação nativa e atividade da proteína, além de se obter a máxima eficiência 

da reação de conjugação, com maior intensidade de fluorescência (Shan et al., 

2008). Outros autores demonstraram que em condições um pouco ácidas (pH 6,0) 



 
111 Jaqueline Polizeli Rodrigues 

os NHs-ésteres reagem preferencialmente com o grupo hidroxila de tirosinas, 

podendo também resultar em um acoplamento altamente eficiente (Kalkhof e Sinzs, 

2008). Assim, para um melhor rendimento do nosso ensaio de conjugação do anti-

IgM humano com o fluorocromo NHS-Rhodamine, as condições da reação, como 

tempo, pH e concentração de imunoglobulina, devem ser padronizadas e 

otimizadas.   

Optamos por produzir um conjugado específico para uso no ensaio 

imunofluorescente multiplex, pela versatilidade de poder conjugar o anti-IgM 

humano a vários fluoróforos diferentes, como FITC ou Alexa488, PECy5, PerCP, 

PE, que são mais utilizados em citofluorimetria, e Cy3 ou Alexa546, que são mais 

propícios para microscopia de fluorescência, métodos fluorescentes utilizados no 

nosso laboratório. Isso não só diminui muito o preço dos reagentes como também 

permite novas combinações de anticorpos que as vezes não seriam possíveis só 

com reagentes comerciais. Além disso, a produção de conjugados pode aumentar a 

especificidade da reação, devido à utilização de metodologias de purificação mais 

específicas. E ainda, possibilitar a marcação de anticorpos policlonais ou 

monoclonais produzidos no próprio laboratório utilizados para diagnóstico 

sorológico de patógenos. 

Na etapa de comparação da reatividade de amostras de soro no FLISA 

isolado, pelo conjugado purificado e comercial, o conjugado anti-IgG humano 

fluoresceína foi mais eficiente após ser submetido ao método de purificação por 

afinidade específica ao antígeno. Os anticorpos purificados por afinidade ao 

antígeno são especialmente valiosos nos imunoensaios em que as proteínas do 

soro e anticorpos desconhecidos podem interferir com os resultados do teste (Lew, 

1984). Os anticorpos purificados com menor especificidade podem reconhecer 

regiões semelhantes da cadeia leve ou pesada de imunoglobulinas de mesma 

classe, específicas para outro antígeno e com isso diminuir a sensibilidade da 
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reação (McHeyzer-Williams e McHeyzer-Williams, 2005). Nesse ensaio, a 

purificação por afinidade do conjugado anti-IgG humano fluoresceína removeu 

potenciais reações não específicas, reduzindo interferências de fundo no 

imunoensaio fluorescente e possibilitando assim, uma maior sensibilidade na 

discriminação dos soros positivos e negativos para anticorpos IgG anti-T. gondii.  

Na análise de interferência da reatividade dos conjugados anti-IgG humano 

fluoresceína e anti-IgM humano rodamina, pela comparação no FLISA isolado e 

FLISA multiplex, o procedimento de adição dos conjugados em tempos diferentes 

no mesmo poço foi mais eficiente do que o procedimento de adição conjunta. A 

adição dos conjugados simultaneamente resultou em um excesso de anticorpos, e 

com isso competição pelos sítios específicos de ligação. A quantidade utilizada de 

antígeno nas microplacas (10µg/mL) não foi suficiente para o acoplamento 

simultâneo dos conjugados anti-IgG e anti-IgM humanos. Assim, seria necessária a 

utilização de quantidades mais elevadas do extrato total de T. gondii, em suportes 

sólidos de ligação que apresentam maior área de acoplamento, como 

micropartículas (Aslan e Geddes, 2005), ou ainda o uso de antígenos de T. gondii 

mais específicos, que expõe grande quantidade de epítopos imunogênicos, como 

peptídeos sintéticos e proteínas recombinantes (Araújo e Ferreira, 2010). Nesse 

ensaio de padronização, a lavagem das microplacas realizada no intervalo de 

adição dos conjugados retirou o excesso de anticorpos, possibilitando a ligação 

específica de cada um dos conjugados, resultando na identificação de amostras de 

soro positivas e negativas tanto para anticorpos IgG quanto para anticorpos IgM 

anti-T. gondii com reatividade semelhante a análise dessas amostras no FLISA 

isolado. 

Após a padronização da concentração ideal de soro no ensaio 

imunofluorescente multiplex, a eficiência do FLISAm foi avaliada pela comparação 

com o ensaio imunoenzimático ELISA in house. Nesse ensaio, o FLISAm mostrou 
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alta sensibilidade e especificidade na detecção de anticorpos IgG  e IgM anti-T. 

gondii. Além disso, houve concordância entre o ensaio imunoenzimático e 

imunofluorescente multiplex de fase sólida. Recentemente, alguns trabalhos tem 

investigado o desempenho de ensaios com detecção simultânea comparados com 

o ELISA convencional (Kunita et al., 2011, Powell et al., 2013, Zhang et al., 2011). 

Um estudo recente avaliando a detecção de resíduos de baixo peso molecular no 

leite, relata que o uso de uma metodologia multiplex em microplaca com sondas 

fluorescentes foi mais eficiente que o método imunoenzimático ELISA (Zhu et al., 

2011a). Outro estudo mostra o desenvolvimento de um ensaio fluorerescente de 

fase sólida simples e sensível para detecção simultânea de duas drogas 

antibacterianas, com correlação de 95% com o ELISA convencional (Le et al., 

2013). Nesse ensaio, verificamos que foi possível identificar os anticorpos IgG e 

IgM anti-T. gondii pelo método imunofluorescente multiplex de fase sólida, com 

eficiência e reprodutibilidade semelhante aos ensaios isolados. 

A validação do FLISAm mostrou 4 resultados discordantes na detecção de 

anticorpos IgM, positivos para o método comercial e negativos para o FLISAm. 

Esses soros postivos no método comercial não foram reagentes pelo método 

confirmatório de imunofluorescência indireta (IFI). Métodos comerciais para 

detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii geralmente tem um ponto de corte baixo, 

como o utilizado na nossa análise (positivo a partir de 1,0), assim como o ensaio 

fluorimétrico ELFA (método VIDAS, BioMérrieux AS, Lyon, França, positivo acima 

de 0,65) (Pujol-Riqué et al., 2000). Desta forma, o exame pode detectar pacientes 

com sorologia falsamente positiva (Flori et al., 2009). Nossos resultados para 

detecção de anticorpos IgM anti-T. gondii pelo FLISAm  foram mais específicos do 

que os resultados obtidos pelo método comercial Elecsys, quando comparados com 

o método confirmatório de imunofluorescência indireta (IFI).  



 
114 Jaqueline Polizeli Rodrigues 

Estudos anteriores de prevalência da toxoplasmose relatam índices 

elevados, de até 70% de indivíduos adultos acometidos (Parasitic infections, 2004). 

No Brasil, como em São Paulo, a toxoplasmose atingiu até 68% da população, no 

Rio de Janeiro, 79% (Amendoeira et al, 1999) e em Recife, variou de 64 a 79% 

(Coelho et al, 2003). Diante desses resultados, nota-se que os dados obtidos na 

análise da prevalência sorológica nos universitários de Assis-SP (cerca de 15% de 

positividade) e em outro estudo recente realizado pelo nosso grupo de prevalência 

de anticorpos IgG anti-T. gondii em amostras de saliva de estudantes (19% de 

positividade) (Sampaio et al., 2013), demonstram menor frequência quando 

comparados à média dos resultados em várias regiões do Brasil, e corrobora com 

outros estudos recentes de prevalência da toxoplasmose em universitários, como 

um estudo em São Paulo, com soropositividade de 12,5% (Yamamoto et al., 2009) 

e em Campo Grande-MS, com 30% de prevalência (Figueiredo et al., 2010).  

Varios fatores podem influenciar na baixa frequência de positividade da 

toxoplasmose em jovens universitários, como por exemplo, o conhecimento sobre a 

prevenção da doença (Figueiredo et al., 2010), o estatus socioeconômico e 

condições de saneamento básico (Yamamoto et al., 2009). A partir desses 

resultados, que relatam a redução da prevalência da toxoplasmose nos jovens em 

diferentes estudos, permite-se afirmar que cerca de 80% desses jovens são 

susceptíveis ao contato com o T.gondii, o que aumenta consideravelmente o risco 

de mulheres em idade fértil adquirirem a infecção durante a gestação. Além disso, a 

avaliação soroepidemiológica das gestantes de Cascavel-PR, em um estudo 

anterior realizado pelo nosso grupo, vem confirmar a importância da utilização de 

métodos rápidos, simples e eficientes para o diagnóstico pré-natal. Nessas 

gestantes, o risco de toxoplasmose aguda durante a gestação foi de 2,5% ao ano 

(Mioranza et al., 2008), o que corrobora com outro trabalho recente, em São José 

do Rio Preto, em que 2% das gestantes estavam sob risco de transmissão da 
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toxoplasmose no período gestancional (Mattos et al., 2011). Outro trabalho, 

realizado no Mato Grosso do Sul, relata ainda um risco maior, de 4% de infecção 

congênita (Souza-Júnior et al., 2010).  

O diagnóstico de fase aguda da toxoplasmose em gestantes é muito 

importante para identificar o risco de acometimento fetal (Hoekstra et al., 2011, 

Varella et al., 2009). A detecção do anticorpo específico para toxoplasmose da 

classe IgM é inicialmente utilizado para o diagnóstico de infecção aguda nos 

laboratórios de rotina. Diversos autores relatam que apenas um resultado de IgM 

positivo não define um diagnóstico de infecção adquirida durante a gestação, pois 

em alguns casos, a quantidade de anticorpos IgM produzidos no início da infecção 

permanece com níveis detectáveis por um longo período (Bertozzi et al., 1999, 

Liesenfeld et al., 1996, Suzuki et al., 2001). Além disso, como demonstram nossos 

resultados de validação, métodos automáticos comerciais para triagem, muitas 

vezes, apresentam um ponto de corte baixo, possibilitando resultados falso-

positivos. Por isso, existe a necessidade de se utilizarem outros métodos para o 

diagnóstico sorológico da infecção aguda, como o pareamento de sorologias de IgM 

e IgG e o teste de avidez de IgG no início da gestação, que são os métodos mais 

utilizados em laboratórios clínicos, para confirmação de infecção aguda em 

gestantes (Canales et al., 2010, Deshpande et al., 2013, Elyasi et al., 2010, Kasper 

et al., 2009, Pour et al., 2011). 

  Além desses métodos, estudos recentes têm avaliado a detecção de IgA e 

IgE anti-T. gondii, utilizando antígenos recombinantes em ELISA reverso, Kits 

comerciais de ELISA ou pelo método fluorimétrico FEIA, demonstrando abordagens 

adicionais eficientes para reforçar a sorologia convencional na identificação da fase 

aguda da toxoplasmose (Carvalho et al., 2008, Kodym et al., 2007, Sorensen et al., 

2002). Diante disso, o teste imunofluorescente multiplex de fase sólida (FLISAm) 

pode ser utilizado para esta finalidade, com detecção simultânea de 
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imunoglobulinas IgG, IgM, IgE e  IgA anti-T. gondii, como um diagnóstico mais 

rápido e com melhor custo-benefício, favorecendo um avaliação mais precisa da 

toxoplasmose na triagem de gestantes. Esse método de detecção simultânea em 

fase sólida também pode ser aprimorado para detectar outras doenças importantes 

no diagnóstico de gestantes, como algumas das doenças do complexo TORCH 

(toxoplasmose, HIV, HBV, sífilis, rubéola, citomegalovirus e herpes simples), 

permitindo a detecção de várias classes de anticorpos simultaneamente, facilitando 

o monitoramento dessas doenças, que necessitam de resultados imediatos, 

melhorando assim a qualidade do atendimento ao paciente.  

No setor de imunologia da Divisão de Laboratório Central do Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo, são realizados mais de 100 diagnósticos 

para toxoplasmose por mês, e dentre esses, a maior proporção são para 

acompanhamento de gestantes. Em casos de confirmação do diagnóstico de 

infecção aguda, os resultados podem demorar até uma semana para serem 

realizados. Além disso, no acompanhamento dos exames laboratoriais 

convencionais pode ocorrer retardo da informação obtida no período entre a 

soroconversão laboratorial e a próxima consulta clínica de até dois meses de 

intervalo entre o diagnóstico de fato, na época da coleta e a intervenção na época 

da consulta (Natálida Zaidan Maluf, DLC HCFMUSP, comunicação pessoal). Assim, 

um diagóstico multilplex em microplacas de 384 ou 1.536 poços, poderia em um 

único procedimento de análise, realizar a identificação de até 150 amostras com 10 

antígenos diferentes, detectando várias classes de anticorpos no mesmo poço, o 

que diminui o custo das análises em relação a reagentes e microplacas, que são 

usados nos métodos convencionais e ainda utilizando menores quantidades de 

amostras. 

Métodos multiplex comerciais utilizando detecções fluorescentes em 

arranjos líquidos tem sido muito utilizados, como o CBA (Citometric Bead Array) ou 
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o Bio-Plex ®, xMAP Luminex (Bongoni et al., 2013, Griffin et al., 2010, Linares et 

al., 2013, Navidad et al., 2013, Wyns et al., 2013). Essas técnicas envolvem 

conjuntos de micropartículas conjugadas com diferentes fluorocromos, permitindo 

alto rendimento de análises simultâneas de antígenos ou anticorpos (Anderson et 

al., 2011, Elshal  et al., 2006, Hansenová et al., 2013). Porém, são métodos de 

custo elevado, que necessitam de tecnologias mais sofisticadas, como citômetro de 

fluxo. Já o ensaio imunofluorescente multiplex de fase sólida desenvolvido nesse 

trabalho, além de ser eficiente e apresentar um alto rendimento é um método 

econômico e simples para uso em laboratórios de análise. 

A fluorimetria de fase sólida é uma tecnologia promissora no diagnóstico 

sorológico de patógenos, pela versatilidade de reagentes fluorescentes, que 

permitem identificar múltiplos analitos. Nesse trabalho, com o desenvolvimento do 

ensaio imunofluorescente multiplex de fase sólida para detecção conjunta de IgG e 

IgM anti-T. gondii, mostramos que é possível a realização de uma metodologia 

multiplex simples, econômica e eficiente para o diagnóstico da toxoplasmose 

humana. A sorologia com detecção simultânea em microplacas é uma abordagem 

inicial, que pode ser aprimorada para a detecção além de variedades de anticorpos, 

também de múltiplos antígenos. E com isso, em um futuro próximo, poderá ser uma 

ferramenta essencial para o desenvolvimento de ensaios rápidos e de alto 

rendimento, permitindo o manejo imediato e seguro dos pacientes. 
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7 CONCLUSÕES 

 

7.1 Geral 

Foi desenvolvido um ensaio imunofluorescente multiplex (FLISAm) de alta 

equivalência, capacidade de alto rendimento e baixo custo que pode ser utilizado 

como método de detecção sorológica de IgG e IgM para diagnóstico da 

toxoplasmose humana. 

 

7.2 Específicas 

 Foi possível padronizar condições ótimas de uso de reagentes para a 

detecção sorológica por imunofluorescência de fase sólida para IgG e 

IgM específica contra T.gondii;  

 Foi possível construir conjugado fluoresceína anti-IgG humano e 

rodamina anti-IgM humano de alta eficiência para a detecção por 

imunofluorescência de fase sólida;  

 Houve concordância entre o ensaio imunoenzimático especifico para IgG 

e IgM anti-T.gondii e o ensaio de imunofluorescência de fase sólida 

(FLISA isolado) para IgG e IgM; 

 Foi possível construir um ensaio multiplex de fluorescência de fase 

sólida para detcção conjunta de IgG e IgM anti-T.gondii, com eficiência e 

reprodutibilidade semelhante aos ensaios isolados; 

 Utilizando amostras validadas, o ensaio multiplex foi equivalente aos 

ensaios comerciais de uso em laboratórios de referência. 
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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 o desenvolvimento de novos testes sorológicos 
para o diagnóstico da doença denominada “Toxoplasmose”;  

II) Serão feitas 1 coleta de 5 mL de sangue 

III) Essa coleta será feita apenas para este estudo e em nada influenciará o meu 
tratamento; não vai me curar; não vai 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;  

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: 
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(  ) 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 2013  
 
 
 
 
 
 

(  ) Paciente / (  ) Responsável  
 
...................................................................................................................................... 
 
 
 
Testemunha 1 : _____________________________________________________ 
                                                            Nome / RG / Telefone  
 
 
 
Testemunha 2 : _____________________________________________________  
                                                            Nome / RG / Telefone  
 
 
 
Responsável pelo Projeto:  
 
_____________________________________________________  
Prof. Dr. Heitor Franco de Andrade Júnior – CRM 24325  
 
 
 
 
Telefone para contato: 11 - 30617010 
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ANEXO A - Amostras selecionadas para a validação do ensaio imunofluorescente 

multiplex de fase sólida (FLISAm), valores de referência do ELISA comercial e 

resultados da Imunofluorescência Indireta (IFI) dos soros IgM positivos no ELISA 

comercial 

 
 
Valores de referência do ELISA comercial: Para IgG : Não reagente < 1; Inconclusivo >= 1 e < 3; 
Reagente >= 3. Para IgM : Não reagente < 0,8; Inconclusivo >= 0,8 e < 1, Reagente >=1.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Soros 

ELISA  
comercial IgG 

 ELISA  
comercial IgM 

IFI 
UI/mL Resultado    UI/mL Resultado 

1 650 Positivo  2,57 Positivo Não reagente 
2 650 Positivo  2,15 Positivo Não reagente 
3 436,9 Positivo  1 Positivo Não reagente 
4 0,13 Negativo  1,55 Positivo Não reagente 
5 650 Positivo  1,42 Positivo Não reagente 
6 650 Positivo  5,47 Positivo Reagente 
7 0,17 Negativo  1,33 Positivo Não reagente 
8 650 Positivo  2,63 Positivo Não reagente 
9 290 Positivo  0,36 Negativo - 

10 264,3 Positivo  0,32 Negativo - 
11 650 Positivo  0,73 Negativo - 
12 650 Positivo  0,23 Negativo - 
13 392,7 Positivo  0,74 Negativo - 
14 532,1 Positivo  0,3 Negativo - 
15 338,6 Positivo  0,71 Negativo - 
16 650 Positivo  0,56 Negativo - 
17 0,14 Negativo  0,23 Negativo - 
18 0,13 Negativo  0,36 Negativo - 
19 0,13 Negativo  0,5 Negativo - 
20 0,15 Negativo  0,24 Negativo - 
21 0,13 Negativo  0,25 Negativo - 
22 0,13 Negativo  0,27 Negativo - 
23 0,13 Negativo  0,29 Negativo - 
24 0,13 Negativo  0,34 Negativo - 
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ANEXO B – Parecer de aprovação do Comitê de Ética do CEP-IMT e da CAPPesq 
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