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RESUMO 

 

 A toxoplasmose tem como agente etiológico o protozoário Toxoplasma gondii 

e geralmente causa infecção assintomática em indivíduos imunocompetentes. 

Entretanto, na transmissão congênita pode gerar quadros graves e morte, 

representando um sério problema de saúde pública. Em pacientes grávidas reativas 

para IgM anti-T. gondii recomenda-se diagnóstico molecular do líquido amniótico 

utilizando a metodologia de PCR qualitativa com o iniciador B1. Porém, seu 

diagnóstico utilizando esta metodologia pode ser ineficiente principalmente na 

detecção de cepas híbridas encontradas na América Latina. Nesse contexto, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência dos métodos sorológicos e da técnica 

de Nested-PCR utilizando o iniciador GRA7 na detecção do Toxoplasma gondii na 

transmissão congênita. O estudo foi realizado em 71 gestantes, atendidas no Centro 

de Saúde Anita Garibaldi (CSAG), Macaíba-RN no período de 2011 a 2015, com 

idades gestacionais variáveis e faixa etária entre 15-49 anos, submetidas a 

procedimentos de rotina durante o exame pré-natal tratando-se, portanto, de um 

estudo de delineamento observacional transversal de acurácia. Foram coletadas 

amostras de sangue periférico e líquido amniótico. Inicialmente foi realizado o 

diagnóstico sorológico para toxoplasmose com o auxílio das técnicas de ELISA e 

Imunofluorescência indireta (IFI) para a detecção de IgG e IgM anti-T. gondii. 

Posteriormente, as gestantes que apresentaram testes sorológicos reativos para IgM 

foram selecionadas para a realização da técnica de Nested-PCR utilizando os 

iniciadores RE e GRA7.  A sororeatividade detectada pela presença de IgG e IgM 

anti-.T gondii pelas técnicas de ELISA e IFI foram, respectivamente, 91,55% e 

14,08%, 76,06% e 5,63%. A positividade total para IgM quando associado as 

técnicas de ELISA e IFI foi de 15,49% (11/71). Entretanto, a análise da positividade 

com a utilização da Nested-PCR foi de 0% (0/11), 9,09% (1/11) e 54,5% (6/11) 

utilizando os iniciadores RE, B1 e GRA7 respectivamente. Os resultados indicam 

que o iniciador GRA7 proposto é mais eficiente na detecção do T. gondii no líquido 

amniótico que o iniciador B1 e RE, quando utilizada a técnica de Nested-PCR.  

Palavras-chave: Toxoplasmose, gestação, transmissão fetal, diagnóstico; 
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ABSTRACT 

 

Toxoplasmosis is the etiologic agent protozoan Toxoplasma gondii and usually 

cause asymptomatic infection in immunocompetent individuals. However, congenital 

transmission can lead to serious and death, representing a serious public health 

problem. In pregnant patients reactive to IgM anti-T. gondii is recommended 

molecular diagnosis using amniotic fluid qualitative PCR method with the primer B1. 

However, the diagnosis using this approach can be inefficient mainly for detection of 

hybrid strains found in Latin America. In this context, the objective of this study was 

to evaluate the effectiveness of serological methods and nested PCR technique 

using the primer GRA7 the detection of Toxoplasma gondii congenital transmission. 

The study was performed in 71 pregnant women seen at the Anita Garibaldi Health 

Center (CSAG), Macaíba-RN in the period 2011 to 2015, aged gestational variables 

and age group 15-49 years, subjected to routine procedures during the examination 

prenatal the case, therefore, a study of cross-sectional observational design 

accuracy. Samples of peripheral blood and amniotic fluid was collected. Initially it 

performed the serological diagnosis of toxoplasmosis with the help of ELISA and 

indirect immunofluorescence (IIF) for the detection of IgG and IgM anti-T. gondii. 

Subsequently, patients showed reactive serologic tests for IgM were selected to 

perform the nested PCR technique using the RE and GRA7 initiators. The 

seroreactivity detected by the presence of anti-IgG and IgM. T. gondii by the ELISA 

and IFA techniques were respectively 91.55% and 14.08%, 76.06% and 5.63%. Total 

positivity for IgM when combined the techniques of ELISA and IFA was 15.49% 

(11/71). However, analysis of positive using the nested PCR was 0% (0/11), 9,09% 

(1/11) and 54.5% (6/11) using the primers RE, B1 and GRA7 respectively. The 

results indicate that the proposed GRA7 initiator is more efficient in the detection of 

T. gondii in amniotic fluid B1 and RE primer, when using the nested PCR technique. 

Keywords: Toxoplasmosis, pregnancy, fetal transmission, diagnosis; 
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1. INTRODUÇÃO                                                                                             

 

1.1 - Epidemiologia e Fatores de Risco da Toxoplasmose 

 

A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição geográfica mundial com 

aproximadamente um terço da população humana apresentando a infecção 

(DUBEY; BEATTIE, 1988; DUBEY et al., 2004). A prevalência de indivíduos 

reagentes para anticorpos anti-T.gondii aumenta com a idade e varia dependendo 

dos padrões culturais da população, hábitos higiênicos e alimentares e procedência 

urbana e rural (GUIMARÃES, 1999; AMENDOEIRA, 2001; SOUZA, 2002). No Brasil, 

a soroprevalência de anticorpos IgG anti- T. gondii em gestantes varia de 40% a 

80% (PORTO et al., 2008) e a incidência de toxoplasmose congênita varia de 0,3% 

a 5,0% a cada 1000 nascimentos (MITSUKA-BREGANÓ et al., 2010).  Em Natal 

(RN), nosso grupo foi pioneiro no levantamento epidemiológico da toxoplasmose em 

gestantes, onde Barbosa et al. (2009) verificaram uma soroprevalência de 66% em 

mulheres grávidas em idade reprodutiva.  

No Brasil, os fatores predisponentes para a infecção com T. gondii não estão 

completamente compreendidos, e estudos sobre prevalência e epidemiologia da 

toxoplasmose em gestantes na maioria dos Estados do Nordeste do Brasil são 

escassos. Vários estudos demonstram que o principal fator de risco para a infecção 

em gestantes é o consumo de carne crua ou malcozida, que contribui com 30% a 

63% dos casos; e 6% a 17% das infecções são atribuídas ao contato com o solo 

contaminado (VARELLA et al., 2003). A cidade do Natal está localizada na região 

Nordeste do Brasil e apresenta clima tropical que favorece a viabilidade de oocistos 

de T. gondii, o que aumenta as chances de a gestante adquirir a infecção quando 

vive em ambientes contaminados (BARBOSA et al., 2009). A elaboração de fontes 

de dados epidemiológicos que possam identificar a importância de hábitos culturais, 

como higiene pessoal, práticas de manipulação dos alimentos, preferências 

alimentares e contato com gatos, bem como a determinação de taxas de prevalência 

podem ajudar na elaboração de estratégias de educação pré-natal com a finalidade 

de prevenir a morbidade associada à toxoplasmose (NÓBREGA et al., 2005). Assim, 
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uma melhor compreensão da importância dos fatores de risco é essencial para o 

desenvolvimento de estratégias específicas para o controle da doença. 

1.2 - O parasito: Toxoplasma gondii 

  T. gondii é um protozoário intracelular obrigatório, pertencente ao Reino 

Protista, Filo Apicomplexa, Família Sarcocystidae e tem como principal característica 

o complexo apical, o qual o permite invadir vários tecidos, células nucleadas e 

líquidos orgânicos (COSTA et al., 2007). Foi descrito por Nicolle e Manceaux em 

1908 na Tunísia, isolado do Ctenodatylus gondii, uma espécie de roedor do Norte da 

África. No Brasil foi descrito no mesmo ano por Splendore, isolados de coelhos de 

laboratório (revisado por TENTER et al., 2000). Em 1923, Janku, na cidade de Praga 

descreveu o primeiro caso de toxoplasmose ocular em humanos, descrevendo a 

presença de cistos na retina de uma criança com toxoplasmose congênita (JANKU, 

1923). Alguns anos depois, no Brasil, em 1928, foi descrito o primeiro caso da 

presença do T. gondii na necropsia de um recém-nascido.  

Diversos estudos mostram que as linhagens do T. gondii podem ser 

classificadas em três grupos clonais distintos genotipicamente, tipo I, II ou III (DIANA 

et al., VILLENA et al., 2004). As linhagens de T. gondii tipo I são extremamente 

virulentas em modelos murinos, produzindo altos níveis de parasitemia, com 

aumento do risco de transmissão transplacentária e aumento da morbi-mortalidade 

em fetos em desenvolvimento, enquanto que as linhagens tipo II e III levam a 

cronificação da infecção e produção de cistos teciduais (HOWE; SIBLEY, 1995).  

Entretanto, em trabalhos conduzidos por nosso grupo no Estado do Rio 

Grande do Norte, foram genotipados 19 isolados de T. gondii e nenhuma dessas 

linhagens clonais foram observadas. Neste estudo, foram identificados 6 genótipos, 

sendo 3 deles inéditos. Os resultados obtidos sugerem um polimorfismo distinto para 

os isolados brasileiros quando comparados com as cepas circulantes nos Estados 

Unidos e Europa (ANDRADE, 2012). 

1.3 - Ciclo Biológico 

A multiplicação do parasito depende da forma infectante, seja ela esporozoíto 

(em oocistos maduros), taquizoíto ou bradizoíto, que apesar de serem muito 
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similares na estrutura diferem na disposição das organelas e na expressão das 

proteínas na membrana do vacúolo parasitóforo (DUBEY, 1998). 

T. gondii apresenta um ciclo de vida heteróxeno facultativo, no qual os 

felídeos são considerados hospedeiros definitivos e o homem, mamíferos e aves são 

os hospedeiros intermediários (Figura 1). Segundo Frenkel et al. (1970), o ciclo do 

parasito encontra-se dividido em duas fases: uma fase assexuada (extra-intestinal), 

que ocorre nos hospedeiros intermediários e definitivos, e uma fase sexuada ou 

coccidiana (entero-epitelial), que ocorre apenas nas células intestinais de felídeos. 

A fase assexuada ocorre em ambos os hospedeiros, quando os mesmos se 

infectam por alguma das formas do parasito. Os esporozoítos, bradizoítos ou 

taquizoítos liberados no tubo digestivo sofrerá intensa multiplicação intracelular, na 

forma de taquizoítos, onde sofrerão sucessivas divisões por endodiogenia (fase 

proliferativa). Essa fase inicial da infecção é a fase aguda da doença, na qual 

também pode ocorrer transmissão vertical (DUBEY et al., 1998). Entretanto, alguns 

parasitos podem ainda evoluir para a formação de cistos. Essa fase cística 

caracteriza a fase crônica da doença (TENTER et al., 2000).  

Figura 1: Ciclo de vida do Toxoplasma gondii 
 

 
Fonte: Modificado de Jones et al. Obstet Gynecol Surv. 2001. 
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A fase sexuada ocorre somente nas células epiteliais, principalmente do 

intestino delgado de felídeos. Durante o desenvolvimento desse ciclo ocorre uma 

fase assexuada (merogonia) e outra sexuada (gametogonia) do parasito. Qualquer 

uma das três formas infectantes ao penetrarem nas células do epitélio intestinal do 

felídeo se mutiplicarão por endodiogenia seguida de esquizogonia. Assim, o 

rompimento da célula parasitada libera os merozoítos que penetrarão em novas 

células epiteliais, dando início à formação dos gametócitos e da fase sexuada (REY, 

1991).  

Após maturação dos gametócitos, o ovo ou zigoto, dará origem ao oocisto 

imaturo não esporulado, que são eliminados juntos com as fezes dos felídeos 

(DUBEY, 2004). A sua maturação ocorrerá no meio externo por um processo 

chamado esporogonia, após um a cinco dias em presença de oxigênio e 

temperatura favoráveis, podendo permanecer viáveis no meio ambiente por, pelo 

menos, um ano (FRENKEL; NELSON; ARIAS-STELLA, 1975). 

1.4 - Resposta imune ao Toxoplasma gondii 

 A toxoplasmose, semelhante a outras infecções causadas por parasitos 

intracelulares, induz um mecanismo de proteção dependente de uma resposta 

mediada por células (ALIBERTI, 2005).  Inicialmente, as células apresentadoras de 

antígeno (APCs), células dendríticas e macrófagos, fagocitam o parasito, produzem 

citocinas e apresentam antígenos a linfócitos TCD4, auxiliado por células natural 

killer (NK) que produzem citocinas (IL-12) levando a diferenciação do perfil Th1 (IFN-

y), ativação de macrófagos (iNOS e NO) e morte dos parasitos fagocitados. 

Antígenos são apresentados a linfócitos B que juntamente com citocinas levam a 

produção de anticorpos IgM, IgA e IgG anti-T. gondii. O aparecimento de imunidade 

celular específica, IL-12, IFN-y e NO, leva a formação de cisto tecidual (CAMARGO, 

1995).   

Em uma resposta mediada por células, T. gondii se encontra principalmente 

na forma de taquizoítos, onde alguns são destruídos por macrófagos devido ao 

rompimento de sua membrana celular, enquanto outros, persistem na forma de 

bradizoítos, formando cistos teciduais. Esses cistos, localizados dentro das células 

hospedeiras, ficam protegidos da ação do sistema imune durante a fase crônica da 

doença (FRENKEL, 1985).  
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Os taquizoítos ativam macrófagos e células NK. Assim, no estágio precoce da 

infecção, os macrófagos produzem citocinas como IL-12 e IL-18 que agem nas 

células NK, induzindo a produção de IFN-y que promove ativação macrofágica. As 

citocinas dos macrófagos podem também agir nos linfócitos TCD4+ induzindo sua 

diferenciação para o perfil de resposta Th1, que induzem imunidade celular protetora 

contra patógenos intracelulares (GAZZINELLI, et al., 1993). O IFN-y ativa o 

macrófago para que ocorra a destruição do T. gondii e inibe o processo alimentar 

dos taquizoítos atuando sobre os inibidores de transporte mitocondrial, oligomicina e 

antimicina A, induzindo a diferenciação desses em bradizoítos, estimulando o afluxo 

de macrófagos e outras células defensivas, mantendo os bradizoítos em latência, 

permanecendo o paciente na fase crônica (DUBEY et al., 1998; KAWAZOE, 2005). 

 Na imunidade humoral, ocorre inicialmente a produção de IgM e IgA, 

caracterizando a fase aguda da doença, seguida da produção de IgG em 

quantidades menores. A IgG pode persistir com altos títulos por um longo período, 

caracterizando a fase crônica, podendo ser detectada por toda a vida do hospedeiro 

(CAMARGO, 1995).  

Deste modo, a resposta imunológica dos hospedeiros ao T. gondii faz com 

que um indivíduo imunocompetente desenvolva imunidade contra o parasito por toda 

a vida, tornando-se um hospedeiro resistente a uma reinfecção, uma vez que foi 

gerada uma memória imunológica (DENKERS et al., 1994). 

1.5- Manifestações Clínicas 

 A toxoplasmose é uma doença geralmente assintomática em 80% a 90% dos 

indivíduos imunocompetentes. No entanto, 10% a 20% dos indivíduos infectados 

apresentam, na fase aguda da doença, as seguintes formas clínicas: linfoglandular 

(mais frequente), meningoencefalite, pneumonite, hepatite, miosite, erupção cutânea 

e retinocoroidite (AMATO NETO; MARCHI, 2002). Encefalite, miocardite e 

pneumonite raramente ocorrem, com exceção nos pacientes imunossuprimidos. 

Retinocoroidite dificilmente ocorre no curso da infecção aguda e geralmente é 

unilateral, porém estima-se que de 12% a 15% dos indivíduos infectados irão 

desenvolver a lesão ocular em alguma fase da vida (SILVEIRA, 2002). Entretanto, a 

toxoplasmose representa um sério problema de saúde pública quando se trata de 

gestantes e indivíduos imunodeprimidos (JOBIM; SILVA, 2004). 
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1.5.1- Toxoplasmose Congênita ou Pré-Natal 

A infecção congênita pelo T. gondii ainda ocorre nos dias de hoje, apesar da 

disponibilidade de diagnóstico e de terapêutica vigente em todo o mundo 

(KAWASAKI et al., 2006). A transmissão congênita ocorre principalmente na primo-

infecção, mas há casos de reativação da infecção pelo T. gondii ocasionados por 

imunossupressão materna que podem levar à infecção do feto durante a gravidez 

(TENTER et al., 2000). Durante o período gestacional, a gestante tem seu sistema 

imunológico modulado, ou seja, hormônios maternos alteram a resposta imune da 

mesma na presença de antígenos fetais. Devido a isso, o aumento na 

susceptibilidade à infecção e a diminuição de uma resposta pró-inflamatória tem 

propriedades antiparasitárias críticas que causam uma evolução desfavorável da 

toxoplasmose na gestação (CRAIG et al., 2001; ROBERTS et al., 2001; PRIGIONE 

et al., 2006; DIONNE et al., 2012). O risco de contrair a toxoplasmose na gestação 

está correlacionado a três fatores principais: (i) a prevalência da infecção na 

comunidade, (ii) o número de contatos com uma fonte de infecção e (iii) o número de 

mulheres suscetíveis, não imunizadas por infecção prévia (LEÃO et al., 2004). Em 

estudo realizado, por nosso grupo, na área metropolitana de Natal, 33% das 

mulheres em idade reprodutiva apresentavam risco de contrair a toxoplasmose. Isso 

torna imperativo estratégias que visam políticas públicas para conter doenças 

negligenciadas em nosso meio, evitando novos casos de toxoplasmose congênita, 

uma vez que a prevalência no município de Natal é acima de 50% (BARBOSA et al., 

2009).   

A frequência da transmissão congênita é progressivamente maior com a 

evolução da idade gestacional, a qual é acompanhada geralmente por doenças 

fetais benignas ou assintomáticas, com sequelas neurológicas ou oculares mais 

frequentes na vida extrauterina (REMINGTON et al., 1994). Assim, o risco de 

transmissão congênita varia de até 2% no período de preconcepção, de 10-25% no 

primeiro trimestre de gestação, de 30-45% no segundo trimestre, de 60-65% no 

terceiro trimestre, e de até 80% antes do parto (MONTOYA; BOOTHROYD; 

KOVACS, 2010). Quando a infecção materna ocorre no primeiro trimestre da 

gestação, a ocorrência de transmissão vertical é menor, embora a gravidade da 

doença no feto seja maior (KASPER, 2002). Quando ocorre no último trimestre da 

gestação, o que acontece em 60 a 65% dos casos, a criança pode nascer normal ou 
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com manifestações de menor grau (LEÃO et al., 2004).  Alguns autores consideram 

que o período gestacional mais crítico para ocorrer a infecção está entre a 10° e 26° 

semanas, período em que a placenta apresenta um tamanho considerável e, ao 

mesmo tempo, o feto é imaturo e pode sofrer danos importantes (DUNN et al., 1999; 

MARTÍN, 2004). Cerca de 40% das crianças nascidas de mães com toxoplasmose 

aguda durante a gestação infectam-se, uma vez que para atingir a circulação fetal os 

parasitos precisam encontrar anomalias ou lesões placentárias (KAWASAKI et al., 

2006). Deste modo, o sucesso da infecção fetal está associado a fatores como: (i) 

virulência da cepa do T. gondii, (ii) desenvolvimento placentário, (iii) idade 

gestacional e (iv) carga parasitária (SANTANA et al., 2003). 

A infecção intrauterina pode ser muito grave, culminando desde abortos e 

nascimentos prematuros a manifestações oculares (retinocoroidite), neurológicas 

(calcificações intracranianas e hidrocefalia), auditivas (VAZ et al., 2011) e restrições 

do crescimento fetal, além de manifestações tardias após o nascimento (BADER et 

al., 1997). Os riscos estimados de desenvolvimento de hidrocefalia, retinocoroidite, 

perturbações neurológicas e calcificações cerebrais (conhecidas como Tétrade de 

Sabin) são de 61% quando a infecção ocorre até a décima terceira semana, 25% na 

vigésima sexta semana e 9% na trigésima sexta semana. (CIMERMAN, 2005).  

A mortalidade é de 12% e as sequelas ocorrem em até 90% das crianças 

infectadas, dependendo da fase da infecção, com maior comprometimento ocular e 

do sistema nervoso central (DUNN et al., 1998).  De acordo com Wilson et al. (1980), 

entre os recém-nascidos infectados e assintomáticos, acima de 85% desenvolvem 

retinocoroidite durante a infância ou adolescência e 40% apresentam sequelas 

neurológicas. Um estudo realizado em todo o Brasil, constatou que a toxoplasmose 

congênita apresenta uma prevalência de 1 para cada 300 nascimentos (JOBIM; 

SILVA, 2004). 

A prevenção da toxoplasmose congênita é de fundamental importância para 

um melhor controle da infecção evitando as graves sequelas que podem ocorrer no 

feto e no recém-nascido. Diante dos elevados custos com os métodos diagnósticos 

e os tratamentos disponíveis, uma alternativa razoável seria a prevenção primária 

mediante identificação dos fatores de risco para toxoplasmose durante a gestação e 

fornecimento de orientações médicas às gestantes soronegativas na primeira 

consulta pré-natal (KAPPERUD et al., 1996). 
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A maioria dos casos de toxoplasmose aguda na gestação podem ocorrer sem 

sintomatologia ou com sintomas inespecíficos. Essa característica clínica enfatiza a 

necessidade de se realizar triagem sorológica para detectar os casos que soro 

converterão, característicos de infecção aguda, que representam maior risco de 

infecção congênita. Assim, recomenda-se, a triagem sorológica por meio da 

detecção de anticorpos das classes IgG e IgM (através dos testes, ELISA ou 

Imunofluorescência) para todas as gestantes na primeira consulta de pré-natal. Em 

caso de IgM positiva, deve-se solicitar o teste de avidez de IgG, a fim de se 

identificar o período em que ocorreu a infecção (Figura 2). Confirmada infecção 

aguda, a gestante deve ser encaminhada para acompanhamento em serviço de 

atenção multidisciplinar ao pré-natal de alto risco para diagnóstico da infecção fetal. 

Este pode ser realizado por meio da cordocentese, até a 22° semana de gestação 

para detecção da resposta imune fetal (pesquisa de anticorpos IgM) ou através da 

pesquisa do DNA do T. gondii em líquido amniótico (amniocentese) a partir da 16° 

semana de gestação através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), cuja 

sensibilidade atinge 97,4% (Protocolo de Assistência Materno Infantil do Estado do 

RN, 2014).  
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Figura 2: Fluxograma de conduta para diagnóstico de toxoplasmose congênita 

 

* Alta avidez: > 60% - indica infecção pregressa (não necessita de novos exames). 

** Baixa avidez: < 30% - indica infecção recente. 

Entre 31% e 59%: resultado inconclusivo quanto ao provável período da infecção (repetir 

exame). 

Fonte: Manual Técnico Pré-natal e Puerpério/ Ministério da Saúde, 2005. 

 

Confirmada infecção fetal, é indicada a terapia tríplice por 3 semanas, com 

sulfadiazina, na dose de 500 a 1.000 mg, via oral (VO) de 6/6 horas, associada a 

pirimetamina, na dose de 25 mg, VO, três vezes ao dia, nos primeiros três dias, 

seguido de 25 mg de 12/12 horas, VO, a partir do quarto dia, e ácido folínico, na 

dose de 10 mg/dia. O tratamento tríplice deve ser alternado a cada três semanas 

com a espiramicina, por 3 semanas, e isoladamente, até o termo. Caso seja 

afastada a infecção fetal, após propedêutica invasiva, deve-se manter o uso da 

espiramicina até o nascimento e controle ultrassonográfico mensal (Manual Técnico 

Pré-Natal e Puerpério/Ministério da Saúde, 2005). 
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1.6 - Diagnóstico Sorológico ou Imunológico 

 Classicamente, o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose tem se baseado 

na pesquisa de anticorpos contra o parasito através de testes sorológicos. Devido às 

características desses anticorpos, diferentes marcadores sorológicos têm sido 

descritos para distinguir a infecção crônica da aguda. O primeiro teste disponível 

para detecção de anticorpos específicos anti-T. gondii foi à reação de Sabin-

Feldman (dye test). Mesmo, cinquenta anos após sua descrição, ainda é 

considerado um teste de referência com altas taxas de sensibilidade e 

especificidade. No entanto, a sua utilização tem sido inviável pela necessidade do 

uso do parasito vivo, o que acarreta em graves problemas de biossegurança 

(KOMPALIC-CRISTO et al., 2005). 

Entretanto, tem sido evidente algumas limitações nos métodos de diagnóstico 

sorológico, uma vez que são descritas falhas ao detectar IgG e IgM durante a fase 

aguda da doença, tornando-se útil a realização do ensaio de avidez de IgG 

(CAMARGO et al., 1991). Por ser possível detectar níveis persistentes de IgM por 

longo período após a instalação da infecção, não é recomendável determinar a 

provável fase da infecção baseando-se apenas na presença de anticorpos IgM anti-

T. gondii. 

Outro fator importante no diagnóstico sorológico é a metodologia empregada 

para a pesquisa de anticorpos da classe IgM, em que nos testes convencionais, IFI 

ou ELISA ocorre uma competição, com os anticorpos IgG, pelos sítios de ligação do 

antígeno, resultando em falso-negativos. (REMINGTON et al., 2006). Resultados 

falso-positivos também podem ocorrer pela presença de anticorpos antinucleares ou 

de fator reumatoide. (CAMARGO, 2001; REIS; TESSARO; D’AZEVEDO, 2006).  

 

1.6.1 - Ensaio Imunoenzimático – ELISA 

 Novos testes de triagem sorológica, utilizando extratos antigênicos, vem 

sendo introduzidos no mercado de diagnóstico, nos últimos 30 anos. Atualmente, os 

métodos de ensaio imunoenzimáticos são os mais utilizados nos laboratórios de 

análises clínicas e de hemoterapia por serem considerados altamente sensíveis 

como métodos sorológicos, além da relação custo-benefício garantida pela 
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automação e padronização oferecida pelos mesmos. O ELISA (Enzyme Linked 

Immuno Sorbent Assay), introduzido por Voller et al. (1976), baseia-se na reação de 

soros testes com antígenos sensibilizados em placas de microtitulação.  A ligação 

antígeno-anticorpo é revelada pela adição de anti-gamaglobulina marcada com 

enzima seguido por reação da enzima com seu substrato. Essa técnica além de 

apresentar alta sensibilidade e especificidade, permite analisar inúmeras amostras.  

1.6.2 - Teste de Avidez de IgG  

 Em 1989, Hedman e colaboradores introduziram um novo método de 

diagnóstico de infecção aguda para toxoplasmose, baseado na força de ligação de 

anticorpos específicos da classe IgG para antígenos multivalentes de Toxoplasma 

gondii (ROITT, 1988). O método analisa a afinidade de ligação dos anticorpos IgG 

ao antígeno toxoplasmático, diferenciando os anticorpos de baixa avidez, produzidos 

na fase primária da infecção, daqueles de alta avidez, indicativos de infecção crônica 

(JOYNSON et al., 1990). 

 A presença de altos títulos de anticorpos IgG e a persistência de anticorpos 

IgM, têm dificultado a interpretação clínica em predizer com precisão o período da 

infecção aguda (BERTOZZI et al., 1999). Outros fatores além destes, têm dificultado 

o diagnóstico, como: a reativação cruzada de anticorpos IgM que estão presentes 

em diversas infecções com antígenos comuns ou que são induzidos pela 

estimulação do linfócito B policlonal; a presença do fator reumatoide IgM ou 

anticorpos antinucleares; e o uso de amostras inativadas por calor (HEDMAN et al., 

1989).  

 Apesar do teste de avidez de IgG ser um excelente método auxiliar no 

diagnóstico da infecção aguda para toxoplasmose, existem problemas 

metodológicos que implicam em uma melhor padronização do mesmo. Um fator 

importante, é se o método de escolha é o de diluição, em que o agente caotrópico é 

o diluente do soro ou se o método é o de eluição, em que o agente caotrópico é 

utilizado na lavagem da placa após a incubação do soro. O agente caotrópico mais 

usado é a uréia, que é utilizada na maioria dos ensaios em modelo de eluição 

(MACRE, 2002).  
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1.6.3 - Imunofluorescência Indireta - IFI 

É uma técnica de aceitação mundial, uma vez que pode ser utilizada tanto para 

diagnósticos como para inquéritos e levantamentos epidemiológicos, apresentando 

alta sensibilidade e especificidade (CAMARGO et al., 1972; 1995; 1996; 

DESMONTS; COUVRER, 1984; DUBEY; BEATIE, 1988; VIDOTTO, 1992; 

PRATLONG, et al., 1994; THOMAZ-SOCCOL et al., 2003).  É um dos métodos mais 

seguros de diagnóstico da toxoplasmose, podendo ser usado tanto na fase aguda 

(pesquisa de IgM) quanto na fase crônica da doença (pesquisa de IgG) (BIANCHI, 

2005). Essa reação tem a vantagem de utilizar toxoplasmas preservados, fixados em 

lâminas, tornando-a muito mais prática e segura para a rotina laboratorial 

(CAMARGO et al., 1972).  

Além disso, esse teste permite a identificação dos anticorpos de acordo com as 

classes de imunoglobulinas. As desvantagens desta técnica é a necessidade de um 

conjugado espécie-específico, de um microscópio de fluorescência, de técnicos 

especializados, além da subjetividade de interpretação, e em determinadas 

situações, podem ocorre resultados falso-positivos, pela interferência de fatores 

reumatóides, presentes eventualmente, no soro (SILVA et al., 2002), além de 

resultados falso-negativos, pela competição com anticorpos IgG pelos antígenos 

parasitários, segundo CAMARGO et al., 1972.  

 

1.7 – Diagnóstico Molecular 

 

Desde a introdução dos métodos moleculares para a detecção do Toxoplasma 

gondii tem sido observado que infecções com baixa carga parasitária podem não ser 

detectadas através de testes sorológicos, dificultando o diagnóstico e 

frequentemente prejudicando o tratamento (CHATTERTON et al., 2011). Além disso, 

em casos em que um diagnóstico rápido e eficiente é determinante para guiar o 

tratamento, a PCR tem sido usada como a alternativa mais promissora, mostrando 

uma maior eficiência quando comparada com outros métodos tradicionais, bioensaio 

ou cultura de células, utilizados no diagnóstico da toxoplasmose congênita 

(BASTIEN 2002; ROBERT-GANGNEUX; DARDÉ, 2012). Avanços no conhecimento 

do genoma do T. gondii tornaram possível a utilização da PCR para a detecção do 
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parasito, o qual pode ser demonstrado através de seus componentes antigênicos ou 

de segmentos de DNA. 

A PCR é uma reação de alta sensibilidade e especificidade, a qual tem sido 

usada no diagnóstico pré-natal e na prevenção da infecção toxoplásmica (LI et al., 

1995). Na literatura, a sensibilidade da PCR para o diagnóstico da toxoplasmose 

congênita varia de 70% a 100% (HOHLFELD et al., 1994; CAZENAVE et al., 1992; 

DUPOUY-CAMET et al., 1992; GROVER et al., 1990). A Nested-PCR é considerada 

uma técnica mais sensível em relação a outros métodos sorológicos (SAVVA et al, 

1990). Tratando-se de uma reação muito útil, quando os títulos de anticorpos anti-

Toxoplasma gondii, em pacientes imunocomprometidos, são baixos ou ausentes ou 

em pacientes com gamaglobulinopatias, cujos títulos de anticorpos para T. gondii 

são muito altos, mas que podem não estar associado a tal condição clínica 

(GARCIA; BRUCKNER, 1997). 

Diversos estudos têm demonstrado a capacidade da PCR em amplificar 

fragmentos específicos de DNA a partir de diferentes amostras clínicas, tais como 

sangue, líquido amniótico, liquor, humor aquoso, fluido de lavado bronco-alveolar, 

até mesmo urina. Nos casos de baixa parasitemia pode ser o método de escolha, 

permitindo a detecção do parasito e levando a uma interpretação mais exata do 

período da infecção, indispensável para a prevenção do nascimento de uma criança 

com toxoplasmose congênita, assim como na escolha da terapia farmacológica a ser 

indicada. Além de evitar abortos desnecessários, em países onde o aborto 

terapêutico é permitido (JAMES et al., 1996).   

 

1.7.1- Reação em Cadeia da Polimerase - PCR 

 

Nas últimas décadas diferentes pares de primers têm sido desenvolvidos para 

detectar T. gondii. O primeiro a ser testado e mais amplamente usado foi o gene B1, 

o qual se repete 35 vezes no genoma do parasito. O gene B1 foi isolado e descrito 

por Boothroyd et al. (1987), possui tamanho de 2,2 Kb e demonstra uma natureza 

repetitiva no genoma. Burg et al. (1989) demonstraram a alta sensibilidade da PCR 

ao detectar apenas um parasito presente em lisado celular usando o gene B1 como 

alvo de amplificação. Os resultados mostravam a alta especificidade do gene B1 e a 

característica de ser uma região conservada em todas as cepas de T. gondii 

testadas, além de ser possível a detecção do mesmo diretamente do creme 



29 

 

leucocitário. No entanto, recentemente foi demonstrada a baixa especificidade desse 

marcador, uma vez que foi evidenciada a co-amplificação de outras sequências-alvo 

nos cromossomos humanos. Contudo, ainda continua sendo o alvo mais utilizado 

mundialmente no diagnóstico da toxoplasmose (KOMPALIC-CRISTO et al., 2004). 

Teixeira et al. (2013) observou 98,3% de sensibilidade e Vidigal et al. (2002) 

62,5% ao utilizar a Nested-PCR e o gene B1 como marcador de diagnóstico em 

amostras de líquido amniótico e Castro et al. (2001) verificou 66,7% de sensibilidade 

ao utilizar a PCR convencional e o gene B1 como iniciador em amostras de líquido 

amniótico. 

Depois disso, em 1990 Savva e colaboradores utilizaram o gene P30 

(antígeno de superfície 1 – SAG 1) como novo alvo, o qual se encontra como cópia 

única codificando o principal antígeno de superfície do T. gondii.  Entretanto, sua 

eficácia foi questionada em um estudo subsequente, uma vez que, o número de 

resultados falso-negativos gerados foi duas vezes maior do que usando o gene B1 

(WASTLING et al., 1993). No entanto, outras sequências-alvo têm sido utilizadas, 

como o gene codificante para o RNA da subunidade menor ribossômica, o qual se 

encontra repetido 110 vezes no genoma; um fragmento de 529pb presente em 200 a 

300 cópias por célula; os genes de cópia única codificantes para α e β tubulina; e um 

segmento repetitivo de DNA não-codificante (TGR1E) (BASTIEN, 2002; GUAY et al., 

1993; HODGALL et al., 2000; HOMAN et al., 2000).  

Um outro marcador que vem sendo utilizado consiste no fragmento de 529pb 

(RE), um multicópia, descrito por Homan et al., 2000. Vários trabalhos têm 

demonstrado que a PCR usando o RE é no mínimo dez vezes mais sensível do que 

usando o B1 como marcador (REISCHL et al., 2003; CASSAING et al., 2006; 

FALLAHI et al., 2014). Mesmo o elemento repetitivo de 529pb demonstrando maior 

sensibilidade, foi relatado a possibilidade de algumas cepas perderem toda ou parte 

das unidades repetitivas, o que pode comprometer a eficiência do teste ao utilizar 

esse marcador como alvo de diagnóstico (WAHAB et al., 2010). Delhaes et al. 

(2013) observou 81,3% de sensibilidade ao utilizar a PCR e o RE como marcador de 

diagnóstico em amostras de líquido amniótico e Kasper et al. (2009), 100% de 

sensibilidade ao utilizar a PCR em tempo real e o RE como iniciador em amostras de 

líquido amniótico. A partir de uma análise de 685 sequências de nucleotídeos de 

diferentes cepas do T. gondii disponíveis no GenBank, o gene GRA7 foi classificado 

como um dos genes mais conservados no genoma do T. gondii. Baseado no 
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alinhamento de 81 sequências de nucleotídeos do GRA7, a região mais conservada 

dentro desse gene foi determinada e um novo conjunto de primers que anela nessa 

região conservada foi desenhado e usado na padronização de um novo protocolo de 

Nested-PCR para detectar diferentes cepas do T. gondii. A Nested-PCR utilizando o 

GRA7 mostrou especificidade superior do que usando o gene B1, e sensibilidade 

equivalente à observada quando os marcadores B1 e RE foram testados. 

Acreditamos que esse novo marcador GRA7 possa ser utilizado como uma solução 

efetiva para a detecção de diferentes variantes de T. gondii, evitando resultados 

falso-negativos que são recorrentes sobretudo nos testes de rotina laboratorial e em 

triagens clínicas realizadas em países tropicais (COSTA et al., 2016). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A toxoplasmose tem como agente etiológico o protozoário T. gondii e 

geralmente causa infecção assintomática em indivíduos imunocompetentes. 

Entretanto, na transmissão congênita pode gerar quadros graves e morte, 

representando um sério problema de saúde pública. Apesar da importância do 

diagnóstico e tratamento precoce da toxoplasmose na gestação, as informações 

sobre a frequência da infecção nas parturientes, passíveis de transmissão perinatal 

são escassas. Assim, a identificação de gestantes suscetíveis à infecção, favorece 

ações de prevenção primária mediante identificação dos fatores de risco para 

toxoplasmose durante a gestação. A transmissão vertical fica praticamente restrita 

as primo-infecções. O parasito T. gondii atinge o concepto por via transplacentária, 

causando danos variáveis, a depender da virulência da cepa, da carga parasitária, 

da capacidade da resposta imune da mãe e do período gestacional em que ocorre a 

infecção. A toxoplasmose, durante a gestação apresenta especial relevância devido 

à gravidade da doença no feto, podendo causar sequelas imediatas ou tardias, 

incluindo manifestações neurológicas, oculares e auditivas.  

Diante da gravidade da doença congênita recomenda-se diagnóstico molecular 

do líquido amniótico em pacientes grávidas reativas para IgM anti-T. gondii utilizando 

a metodologia de Nested-PCR com o iniciador padrão ouro, o B1. No entanto, 

recentemente foi demonstrada a baixa especificidade desse marcador, uma vez que 

foi evidenciada a co-amplificação de outras sequências-alvo nos cromossomos 

humanos. Assim, o diagnóstico utilizando esta metodologia pode ser ineficiente 

principalmente na detecção de cepas híbridas encontradas na América Latina, como 

é observado no Rio Grande do Norte. Acreditamos que o GRA7, um novo iniciador 

proposto por nosso grupo possa ser utilizado como uma solução promissora para a 

detecção de diferentes variantes de T. gondii por ser um dos genes mais 

conservados no genoma do parasito, além de apresentar a capacidade de identificar 

cepas clonais e atípicas, evitando resultados falso-negativos que são recorrentes 

sobretudo nos testes de rotina laboratorial. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 – Objetivo geral:  

 Avaliar a eficiência dos métodos sorológicos e da técnica de Nested-PCR 

utilizando o iniciador GRA7 na detecção do Toxoplasma gondii na 

transmissão congênita. 

      3.2 – Objetivos específicos: 

 Realizar diagnóstico sorológico por meio de detecção de anticorpos IgG e IgM 

anti-T. gondii a partir de teste quantitativo através de ensaio imunoenzimático 

(ELISA) e de teste qualitativo através de imunofluorescência indireta (IFI); 

 Comparar a sensibilidade e especificidade entre o ELISA e IFI; 

 Identificar o período de infecção a partir do teste de avidez de IgG entre as 

gestantes soropositivas para anticorpos da classe IgM; 

 Avaliar o uso da técnica de Nested-PCR, usando os iniciadores RE e GRA7, 

para diagnóstico da toxoplasmose congênita em amostras de líquido 

amniótico de gestantes que apresentaram soroconversão durante a gravidez; 

 Avaliar a sensibilidade e especificidade dos iniciadores RE e GRA7; 
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4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
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     5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1- Coleta e Processamento das Amostras 

A coleta de sangue por punção venosa foi realizada utilizando tubos tipo 

vacutainer® de 10mL com anticoagulante (EDTA), com prévia antissepsia do local 

com álcool a 70° GL, utilizando luvas estéreis, seringas e agulhas descartáveis. A 

coleta de líquido amniótico foi obtida por meio de punção, utilizando uma seringa de 

15 mL e agulha longa e fina (tipo spinal 20Gauge ponta Quincke) através da parede 

abdominal anterior chegando dentro do útero, mais precisamente dentro da bolsa 

onde o feto se encontra, todo o procedimento guiado por ultrassonografia para que o 

trajeto percorrido pela agulha fosse o mais seguro possível. O procedimento foi 

realizado com anestesia local com lidocaína 2% sem vasoconstritor e com todos os 

cuidados de uma pequena cirurgia, antissepsia com clorexidina tópica, aposição de 

campos estéreis e uso de luvas estéreis. O pesquisador responsável pela execução 

dos procedimentos foi o Dr. Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas Júnior, CRM 3729. 

Uma vez confirmada a co-infecção de gestantes com os vírus da hepatite B, C, sífilis 

ou HIV, as mesmas eram excluídas da amostra, impedindo o arrolamento da 

gestante na pesquisa devido à amniocentese nesses casos representar um risco de 

contaminação fetal.  

As amostras obtidas eram acondicionadas em caixa de isopor com gelo e 

encaminhadas em até 24hs para processamento subsequente no Laboratório de 

Biologia da Malária e Toxoplasmose da UFRN onde eram centrifugadas a 4000 rpm 

durante 10 minutos para obtenção do soro, sangue periférico/anel leucocitário e 

pellet do líquido amniótico. Em seguida, foram feitas três alíquotas (1000 µL cada), 

referentes a cada paciente, sendo uma de sangue/anel leucocitário e uma de líquido 

amniótico submetidas a extração de DNA e posteriormente a análise molecular e 

uma de soro para análise sorológica, as quais eram armazenadas em tubos tipo 

eppendofs de 1,5 mL e congeladas a – 20°C até o momento de análise dos testes 

laboratoriais. 
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5.2- População em estudo e testes diagnósticos  

O estudo foi realizado com 71 amostras de sangue periférico e 67 de líquido 

amniótico de gestantes com sintomatologia sugestiva de infecção aguda para 

toxoplasmose, as quais apresentavam idades gestacionais variáveis e faixa etária 

entre 15-49 anos, submetidas a exames de rotina durante o acompanhamento pré-

natal de alto risco, atendidas no Centro de Saúde Anita Garibaldi (CSAG), Macaíba-

RN, unidade de referência no Estado, no período de setembro de 2011 a julho de 

2015. O diagnóstico sorológico foi realizado a partir dos testes Ensaio 

Imunoenzimático (ELISA) e Imunofluorescência Indireta (IFI) com sensibilidade de 

82% e especificidade de 83% para anticorpos IgG e sensibilidade de 20% e 

especificidade de 97% para anticorpos IgM em 71 amostras de soro e o diagnóstico 

molecular a partir da técnica de Nested-PCR através dos marcadores B1, RE e 

GRA7 com 11 amostras de líquido amniótico com sorologia positiva para anticorpos 

IgM anti-T. gondii pelos testes sorológicos. Tratando-se, portanto, de um estudo de 

delineamento observacional transversal de acurácia. Com número de Registro do 

Comitê de Ética referente à: CEP/UFRN 36085414.1.0000.5537. 

A partir de dados dos prontuários disponibilizados pelo CSAG seis variáveis para 

fatores de risco foram determinadas, faixa etária, idade gestacional, número de 

gestações, escolaridade, residência e aborto. Os grupos de cada variável foram 

construídos a partir das características das gestantes reagentes pelas técnicas de 

ELISA e IFI para anticorpos IgG anti-T. gondii.  

5.3- Ensaio Imunoenzimático - ELISA 

5.3.1- Preparação do antígeno 

O antígeno foi coletado do exsudato peritoneal de camundongos, previamente 

infectados com a cepa RH de T. gondii e preparado no laboratório de Toxoplasmose 

do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICB-

UFMG) seguindo o protocolo descrito por Buery e colaboradores (2014). O material 

foi centrifugado duas vezes em solução salina tamponada com fosfato (PBS) pH 7,2 

seguido de lavagem e centrifugado durante 20 segundos a 800g para eliminação de 

células contaminantes de camundongo. O sobrenadante coletado foi 

homogeneizado e centrifugado por 10 minutos a 1400g. Em seguida, descartado e o 
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pellet contendo os taquizoítos foi ressuspendido em PBS, homogeneizado e 

centrifugado por 10 minutos a 1400g. Os taquizoítos foram lavados três vezes com 

PBS, por centrifugações de 10 minutos a 1400g. Em seguida, foi realizada a 

contagem dos parasitos em câmera hemocitométrica e a concentração final destes 

acertada para 1x109 taquizoítos por ml. A suspensão foi processada por ultrassom 

(Ultrasonic Homogeneizer – 4710; Coler-Palmer InstrumentCo) em 5 ciclos de 40 

hertz (em banho de gelo), durante 1 minuto e com intervalos de 1 minuto entre os 

ciclos. O rompimento dos taquizoítos foi observada em microscópio óptico. Após a 

sonicação, o material foi centrifugado a 15000g a 4°C por 30 minutos. E o 

sobrenadante estocado a -20°C até o uso. A concentração de proteínas foi 

determinada pelo método de Lowry (1951). 

   5.3.2- Execução da técnica  

 
A utilização do ELISA, como técnica padrão ouro para realização de teste 

sorológico, deve ser precedida de padronização, em que as diferenças de resultados 

obtidos com diferentes diluições do soro e do conjugado, entre outras variáveis, 

devem ser avaliadas, a fim de se minimizar variações que possam interferir na leitura 

da placa. Neste estudo, o ELISA foi realizado de acordo com a técnica descrita por 

Buery e colaboradores (2014). ‘ 

Microplacas de 96 orifícios com fundo chato (Sarstedt Ltda – Alemanha) foram 

utilizadas para a realização dos ensaios nas amostras de soro a serem testadas. 

Optou-se por utilizar a concentração de antígeno (5g/ml/poço), segundo o protocolo 

do laboratório de Toxoplasmose (ICB-UFMG). Foram utilizados oito soros controles, 

sendo dois positivos e seis negativos, previamente selecionados em ensaios de 

ELISA anteriores.  

Após a padronização, a técnica foi realizada in house seguindo as orientações do 

protocolo. Inicialmente, no dia anterior ao teste, as placas foram sensibilizadas com 

100 µl da solução “antígeno + tampão” em cada poço, sendo 19,5 µl do antígeno na 

concentração de 5g/ml e 11mL do coating buffer (carbonato/bicarbonato), 

seguindo-se de incubação over night a 4 °C. No dia seguinte, a solução de antígeno 

foi desprezada e a placa lavada duas vezes com solução salina contendo Tween 20 

a 0,05% (SST). Em seguida, as placas foram previamente secas em papel 

absorvente e bloqueadas com 100 µl/poço de solução de bloqueio (PBS + Caseína 
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2% / leite molico) e incubadas em estufa a 37°C por 30 minutos. Concluída essa 

etapa, a solução foi desprezada e as placas submetidas a duas lavagens com SST e 

previamente secas em papel absorvente. 

Os soros a serem testados foram diluídos em solução diluidora (PBS, Tween 20 

a 0,05%, caseína 0,25%), 100 µl/poço na diluição de 1:100 sendo 2,5 µl de soro e 

250 µl de solução diluidora para IgG e na diluição de 1:50 sendo 4,2 µl de soro e 250 

µl de solução diluidora para IgM e distribuídos em duplicata. Em seguida, as placas 

foram incubadas em estufa a 37°C por 45 minutos. No ELISA convencional, são 

realizadas quatro lavagens com SST e as placas previamente secas em papel 

absorvente antes de iniciar a etapa seguinte.  

Foram adicionados 100µl/poço de conjugado anti-IgG humano marcado com 

peroxidase (Sigma Chemical Company, St. Luis, USA – A6029), diluído em solução 

diluidora (PBS-T/Caseína) na diluição de 1:5000 sendo 2,4 µl do conjugado e 12 ml 

de PBS-T/Caseína para IgG e na diluição de 1:500 sendo 24 µl do conjugado e 12 

ml de PBS-T/Caseína para IgM. Após 45 minutos de incubação a 37°C, as placas 

foram lavadas quatro vezes com SST, previamente secas em papel absorvente, 

seguida da adição de 100 µl da solução substrato (3μg de o-fenilenodiamino (OPD) 

em 15ml de solução de ácido cítrico e 3μl de H2O2 – 30 vol.). 

 A reação foi interrompida após 20 minutos com 25µl/poço de H2SO4 na 

diluição de 1:20 e a leitura realizada em leitor de ELISA (BIO RAD Modelo 3350), 

com filtro de 490nm. Foram utilizados quatro brancos por placa, nos quais foram 

adicionados todos os reagentes da reação (antígeno, conjugado e substrato), menos 

o soro. 

Para a avaliação da avidez de IgG foi feita uma lavagem adicional com uréia 

6M em PBS-T20-0,5%, antes da etapa de distribuição do conjugado. Logo em 

seguida, após os soros serem descartados é feita uma lavagem com SST e as 

placas previamente secas em papel absorvente. Acrescenta-se 100 µl/poço de 

solução diluidora (PBS-T/Caseína) na metade da placa e na outra metade 

100µl/poço de PBS-T20/Uréia 6M por 5 minutos com agitação (em temperatura 

ambiente). Seguir com as 2 últimas lavagens, apenas com solução diluidora (2 ciclos 

de 5 minutos cada) sob agitação. Após o último ciclo, secar as placas previamente 

com papel absorvente e dar continuidade ao teste com as etapas subsequentes. 
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 O ponto de corte para o teste ELISA foi a média de absorbância das seis 

amostras de soro negativas para T. gondii mais três desvios padrão testados em 

cada placa. A média dos soros testados em duplicata foi dividido pelo valor do ponto 

de corte da placa, com o objetivo de determinar o índice de reatividade (IR). Para 

IgG, soros com valores de IR > 1,1 foram considerados positivos, IR < 0,9 foram 

considerados negativos e IR entre 0,9 e 1,1 foram considerados indeterminados. 

Para IgM, soros com valores de IR > 0,99 foram considerados positivos, IR < 0,80 

foram considerados negativos e IR entre 0,80 e 0,99 foram considerados 

indeterminados. 

5.4- Imunofluorescência Indireta - IFI 

O teste de imunofluorescência indireta foi realizado com o Kit Toxo Imuno-CON 

(Wama Diagnóstica), para detecção de anticorpos anti-T. gondii presentes no soro 

das amostras analisadas, seguindo as instruções do fabricante. O princípio 

imunológico deste teste consta de anticorpos anti-T. gondii presentes no soro que se 

ligam ao antígeno fixado a lâmina e são revelados por uma anti-imunoglobulina 

marcada com isotiocianato de fluoresceína.  

Inicialmente, as amostras foram diluídas a 1:32 em PBS pH 7,2 para a pesquisa 

de anticorpos das classes IgG e IgM a partir de análise qualitativa. Em seguida, foi 

adicionada em cada lâmina uma gota do controle positivo e negativo, sem diluir, nas 

áreas + e - respectivamente. No passo seguinte, foi adicionada uma gota de cada 

soro nas áreas de 1 a 10 da lâmina, devidamente identificadas. E assim, as lâminas 

foram incubadas em câmera úmida por 30 minutos, à temperatura ambiente.  

Após remover a lâmina da câmera úmida, foram feitas três lavagens com PBS pH 

7,2 por 5 minutos cada vez, agitando suavemente a jarra de Coplin durante cada 

lavagem. Depois de remover a lâmina do Coplin, foi retirado o excesso de PBS, e 

feita a secagem em torno das áreas reativas. Em seguida, foi adicionada uma gota 

de anti-imunoglobulina em cada área reativa da lâmina. E assim, as lâminas foram 

incubadas em câmera úmida por mais 30 minutos.  

Depois de retirar a lâmina da câmera úmida, foram feitas mais três lavagens com 

PBS pH 7,2 por 5 minutos cada lavagem. E então, adicionado 2 a 3 gotas de Azul de 

Evans no Coplin desta última lavagem. Removida a lâmina do Coplin, foi retirado o 
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excesso de PBS, feita secagem e adicionada 3 a 4 gotas de glicerina tamponada 

entre as áreas reativas. Por fim, as lâminas foram montadas com lamínula e 

analisadas em microscópio de epifluorescência.  

A interpretação da leitura foi feita da seguinte forma: as amostras que 

apresentaram ausência de fluorescência amarelo-esverdeada em todo o contorno do 

Toxoplasma, foram consideradas negativas (Figura 3). Por outro lado, as amostras 

que apresentaram presença de fluorescência amarelo-esverdeada característica em 

todo o contorno do parasito, foram consideradas positivas (Figura 4). 

Figura 3: Amostra negativa para T. gondii pela IFI     Figura 4: Amostra positiva para T. gondii pela IFI 

                                                                           

Fonte: Medeiros, 2012                                                 Fonte: Medeiros, 2012 

5.5- Extração de DNA 

O DNA foi extraído a partir de amostras de líquido amniótico e de sangue 

periférico/anel leucocitário utilizando-se o Kit Qiagen®, QIAamp DNA Mini Kit 250 

(Cat. Nº. 51306) seguindo as instruções do fabricante. O DNA extraído e purificado 

foi quantificado no leitor de microplacas SpectraMax 190 (Molecular Devices) e 

armazenado a -20ºC até o momento da análise molecular.  

5.6- Nested-PCR  

As sequências de oligonucleotídeos (primers) utilizadas nesse estudo para a 

amplificação do gene da actina, GRA7, fragmento repetitivo de 529 pares de base 

(RE) e B1 estão apresentados na tabela 1 abaixo:  
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Tabela 1: Primers desenhados nesse estudo e primers descritos na literatura para o gene da 

actina, GRA7, fragmento repetitivo de 529pb (RE) e B1 actina, GRA7, fragmento repetitivo 

de 529pb (RE) e B1 

Oligo 1* 

Oligo 4* 

Oligo 2* 

Oligo 3* 

GGAACTGCATCCGTTCATGAG 

TCTTTAAAGCGTTCGTGGTC 

TGCATAGGTTGCAGTCACTG 

GGCGACCAATCTGCGAATACACC 

1                                    

1  

1  

1  

 

Burg et al. 

1989 

a As bases sublinhadas indicam os sítios polimórficos identificados no alinhamento  

* Primers usados nesse estudo 

Fonte: Costa, 2016 

Foram analisadas um total de onze amostras em reações individuais para 

cada primer testado. As amostras foram selecionadas mediante a positividade de 

IgM anti- T.gondii pelos testes de ELISA e IFI. As duas etapas do ensaio de Nested-

PCR foram realizadas em reações de 20µl contendo 0,25µM de cada primer, 1,5 mM 

MgCl2, 0,01U Taq DNA pol (Ludwig) e 0,2mM de cada dNTP. Para o controle 

positivo foi utilizado 1µL do DNA total do taquizoíto da cepa VEG ou CH3 

proveniente de cultura de células e para o controle negativo foi utilizado 1 µL de 

Primers previamente descritos para  RE e B1 

NF1* 

NR1* 

NF2* 

NR2* 

TGACTCGGGCCCAGCTGCGT 

CTCCTCCCTTCGTCCAAGCCTCC 

AGGGACAGAAGTCGAAGGGG 

GCAGCCAAGCCGGAAACATC 

15                                                       

16 

16 

16 

 

Kong et al. 

2012 

Primers desenhados nesse estudo  

Nome do 

primer 
Sequência 5` - 3` 

Número de 

sequências 

disponíveis 

Tm (ºC) 
Tamanho do 

fragmento 

Gene da actina 

ACTAF* 

ACTAR* 

TGGAAAAGATCTGGCACC 

TCCTGTTTGCTGATCCAC 

30 

30  

54,44 

54,48 
838 pb 

Gene GRA7 

GRA7FE* 

GRA7RE* 

GRA7FI* 

GRA7RI* 

CAAGCACCCGTTGACAGTCT 

ACGATGCACCCATACCAACAG 

CACCAGCATGGATAAGGCATC 

GCGAGCTTCTTCAGCAAGTCT 

81  

85  

81  

85  

60,53 

60,68 

59,12 

60,94 

322pb 

 

222 pb 

198pb 

97pb 

420pb 

164pb 
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DNA de cultura de células Hall isento de taquizoíto ou DNA humano soronegativo 

para IgG e IgM pelos testes sorológicos. 

As reações da primeira etapa foram realizadas utilizando o NF1 e NR1, 

GRA7FE e GRA7RE e Oligo 1 e Oligo 4. Logo após a primeira reação, os seus 

respectivos produtos foram usados como molde na Nested-PCR, onde foram usados 

os primers NF2 e NR2, GRA7F1 e GRA7R1 e o Oligo 2 e Oligo 3 respectivamente. 

O gene da actina foi utilizado como um controle positivo da extração de DNA, 

usando os primers ACTAF e ACTAR. 

O programa utilizado no termociclador (TECHNE TC-512) bem como suas 

etapas, para todos os primers mencionados e reações de PCR qualitativo e Nested-

PCR realizados contém 30 ciclos e estão detalhados na tabela 2 abaixo: 

 

 

a Os ciclos de   desnaturação, anelamento e extensão foram repetidos 30 vezes 

Fonte: Costa, 2016 

 

5.7- Eletroforese em gel de agarose 

A eletroforese em gel de agarose a 2% foi realizada para verificar se houve 

amplificação das amostras com os marcadores em questão, B1, RE e GRA7, nas 

reações de Nested-PCR e PCR qualitativo quando se tratava do gene da actina. 

Para um gel a 2%, 2g de agarose foi misturada a 100 ml de TAE 1x e aquecido em 

microondas por dois minutos. Após a polimerização do gel, 8 µl do amplicon foi 

misturado a 2µl de solução tampão (6X DNA Loading Dye - Thermo Scientific) e 2µl 

de gel red (Invitrogen), este utilizado como corante. Em seguida, foi utilizado 5µl do 

marcador de peso como padrão (1kb ladder - Ludwig) o qual foi acrescido de 2µl gel 

red. Por fim, adicionadas nas canaletas do gel em cuba eletroforética (APELEX PS 

305) e submetidas à uma diferença de potencial elétrico. 

 Step 1 e 2 – B1 Step 1 - RE Step 2 - RE Step 1 e 2 – GRA7 Actina 
 Desnaturação inicial 94ºC – 2 min 94ºC – 2 min 94ºC – 2 min 94ºC – 2 min 94ºC – 2 min 

    Desnaturação       94ºC – 40s     94ºC – 40 s     94ºC – 40s         94ºC – 40s      94ºC – 40s 

    Anelamento       63ºC – 40s     68ºC – 40s     61ºC – 40s         59ºC – 40s      53ºC – 40 s 

    Extensão       68ºC – 40s     69ºC – 40s     69ºC – 40s         63ºC – 40s      72ºC – 40 s 

    Extensão final 69ºC – 3 min 69ºC – 3 min 69ºC – 3 min  63ºC – 3 min   72ºC – 3 min 

Tabela 2: Ciclos usados para Nested-PCR e ensaios de PCR 
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5.8- Análise Estatística 

 

O Risco Relativo (RR), com nível de significância 0,05, foi utilizado para avaliar a 

associação entre a exposição ao fator de risco e o desfecho, ou seja, o risco do 

desfecho nos indivíduos expostos (positivos) e o risco do desfecho nos indivíduos 

não expostos (negativos) entre o ELISA e a IFI (WAGNER, 1998).  

O intervalo de confiança comparando proporções dependentes (WILEY, 2013) foi 

utilizado neste estudo, uma vez que foi avaliada toda a população, e não apenas 

uma amostra desta, tratando-se, portanto, de um censo, onde todas as pacientes 

que apresentaram sintomatologia sugestiva para toxoplasmose e realizaram 

amniocentese foram incluídas na pesquisa. 

 Os índices de sensibilidade e especificidade foram calculados para avaliar a 

eficiência das técnicas utilizadas. E o índice de kappa calculado de acordo com 

LANDIS; KOCH, 1977.  

O teste do Qui-quadrado, com nível de significância 0,05, foi utilizado para avaliar 

a relação de equivalência entre os testes sorológicos ao analisar os fatores de risco 

associados a toxoplasmose.  

Para a razão de chances foi utilizado o odds ratio (OR) como medida de 

associação entre a sororeatividade para o T. gondii e as variáveis independentes 

pesquisadas, com intervalo de confiança de 95%. Os dados foram analisados com a 

utilização do programa computadorizado WinPepi para Windows.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1- Análise sorológica 

A análise dos resultados para os anticorpos IgG e IgM anti-T. gondii obtidos 

pelas técnicas ELISA e IFI no soro das 71 gestantes atendidas no CSAG, Macaíba-

RN está apresentada na tabela 3. Do total das pacientes analisadas para IgG, foi 

observado que 65 pacientes (91,55%) foram positivas e 6 (8,45%) negativas pelo 

ELISA. Utilizando a técnica de IFI, 54 pacientes (76,06%) foram positivas e 17 

(23,94%) negativas (Intervalo de confiança comparando proporções dependentes = 

0,155; IC 95% = 0,151 a 0,159). Com relação à IgM, 10 pacientes (14,08%) foram 

positivas e 61 (85,92%) negativas pelo ELISA. Pela IFI, 4 pacientes (5,63%) foram 

positivas e 67 (94,37%) negativas (Intervalo de confiança comparando proporções 

dependentes = 0,085; IC 95% = 0,080 a 0,088). A positividade total para IgM 

utilizando as técnicas de ELISA e IFI foi de 15,49% (11/71). De acordo com os 

resultados obtidos, os testes sorológicos apresentaram um índice de concordância 

ajustada razoável, kappa = 0,36 para IgG e kappa = 0,22 para IgM. Concordância 

observada de 0,82 e sensibilidade de 82% para IgG e concordância observada de 

0,86 e sensibilidade de 20% para IgM. Entretanto, a incidência de IgG encontrada 

pelo ELISA foi maior, 91,55% comparado a 76,06% apresentados pela IFI (Risco 

relativo = 4,20; intervalo de confiança 95% = 1,29 a 13,54). Concomitantemente, foi 

observada uma maior incidência de IgM pelo ELISA, 14,08% comparado a 5,63% 

pela IFI (Risco relativo = 1,38; intervalo de confiança 95% = 1,01 a 1,88). Quanto a 

susceptibilidade, apenas 4/71 pacientes (5,63%) apresentaram-se susceptíveis a 

toxoplasmose, ou seja, soronegativas para ambos os testes e anticorpos analisados. 

Tabela 3: Resultados obtidos com soros de 71 pacientes avaliadas pelas técnicas de ELISA 

e IFI para pesquisa de anticorpos da classe IgG e IgM anti- T. gondii 

 

 

ELISA (IgG)       ELISA (IgM)         IFI (IgG)       IFI (IgM) 

       Positivo 65 (91,55%)   10 (14,08%)  54 (76,06%) 4 (5,63%) 

       Negativo 6 (8,45%)   61 (85,92%)  17 (23,94%) 67 (94,37%) 

            Total 71    71          71 71  
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A partir dos dados observados no gráfico 1, verificou-se que as faixas etárias 

de 15-19 anos e 35-39 anos apresentaram resultados próximos, e na faixa etária ≥ 

40 anos resultados equivalentes quando comparadas as reagentes e não-reagentes 

pelas duas técnicas. Entretanto, nas faixas etárias de 20-24 anos, 25-29 anos e 30-

34 anos foi observada uma discreta diferença entre as reagentes e não reagentes 

entre o ELISA e a IFI. A faixa etária de 25-29 anos apresentou um maior número de 

gestantes reagentes para ambas as técnicas. 

Gráfico 1: Número de gestantes por faixa etária, reagentes e não-reagentes para 

anticorpos IgG pelo ELISA e pela IFI 

               

De acordo com os dados apresentados no gráfico 2, foi observado que as 

faixas etárias de 15-19 anos, 30-34 anos e 35-39 anos apresentaram resultados 

próximos, e as faixas etárias de 25-29 anos e ≥ 40 anos resultados equivalentes ao 

comparar gestantes reagentes e não-reagentes pelas duas técnicas. Na faixa etária 

de 20-24 anos foi observada uma discreta diferença entre as reagentes e não 

reagentes entre o ELISA e a IFI. A faixa etária de 25-29 anos apresentou um maior 

número de gestantes não-reagentes em ambas as técnicas. 



45 

 

Gráfico 2:  Número de gestantes por faixa etária, reagentes e não-reagentes para anticorpos 

IgM pelo ELISA e pela IFI 

 

 

6.2- Análise dos fatores de risco  

Quando analisada a sororeatividade de IgG anti- T. gondii por faixa etária foi 

observado que o grupo de 25-29 anos apresentou as maiores frequências. As 

pacientes diagnosticadas nesse estudo se encontravam, em sua maioria, em idade 

reprodutiva. Apresentando associação significativa (p<0,05) com a toxoplasmose e 

2,6 vezes mais chances de se infectar com o toxoplasma nessa faixa etária. Com 

relação a idade gestacional, o grupo que apresentou maior sororeatividade foi o 

grupo 2° trimestre. Apresentando associação significativa (p<0,05) com a 

toxoplasmose e 49,97 vezes mais chances de adquirir a doença nesse período 

gestacional. Quanto ao número de gestações, foi observada maior sororeatividade 

no grupo com apenas uma gestação. Apresentando associação significativa (p<0,05) 

com a toxoplasmose no grupo com quatro ou mais gestações. Quanto a 

escolaridade, a maioria das pacientes apresentaram maior sororeatividade no grupo 

que possuía ensino médio. Apresentando associação significativa (p<0,05) com a 

toxoplasmose e 8,98 vezes mais chances de adquirir a infecção. Com relação a 

residência, a maioria apresentava sororeatividade elevada no grupo com 

procedência urbana. Apresentando associação significativa (p<0,05) com a 

toxoplasmose no grupo com procedência rural. Neste estudo foi observado que a 



46 

 

maioria das gestantes com sorologia positiva para toxoplasmose não relataram 

aborto. Apresentando associação significativa (p<0,05) com a toxoplasmose os 

grupos com aborto espontâneo e provocado (tabela 4). 

Tabela 4: Sororeatividade e análise univariada das características das pacientes do CSAG, 

Macaíba - RN, 2011 – 2015  

Características      N = 71    (%)           Prevalência (%)            Univariada          P 

das Pacientes                                    ELISA              IFI             OR (IC 95%)     

                                                            N = 65             N= 54 

Faixa etária 

15-19 anos                11        15,49      9 (12,68)         8 (11,27)                   -  

20-24 anos                16        22,54     15 (21,13)       11 (15,49)     1,59 (0,63 – 4,04)     0,287 

25-29 anos                23        32,39     23 (32,39)       20 (28,17)     2,61 (1,08 – 6,39)     0,019 

30-34 anos                16        22,54     14 (19,72)       10 (14,08)     1,59 (0,63-4,04)        0,287 

35-39 anos                 4         5,63        3 (4,22)           4 (5,63)        0,33 (0,08 – 1,19)     0,057 

≥ 40 anos                   1         1,41        1 (1,41)           1 (1,41)         0,08 (0,00 – 0,61)    0,003 

Idade gestacional 

1° trimestre                2         2,82         2 (2,86)         2 (2,86)                    - 

2° trimestre               42        59,15      37 (52,11)     33 (46,48)   49,97 (10,72 – 320,31)  0,00 

3° trimestre                7         9,86         7 (9,86)         6 (8,45)      3,77 (0,68 – 27,39)       0,086 

≤ 16 ou ≥ 32             20        28,17      19 (26,76)     13 (18,31)   13,53 (2,85 – 87,91)      0,00 

Número de gestações 

1                                   20       28,57        17 (24,29)     14 (20)                     - 

2                                   14        20           13 (18,57)     12 (17,14)   0,63 (0,27 – 1,46)       0,239  

3                                   13      18,57        13 (18,57)     12 (17,14)   0,57 (0,24 – 1,35)       0,165  

≥ 4                                 4        5,71          4 (5,71)         4 (5,71)      0,15 (0,04 – 0,51)       0,00 

Não informado           19       27,14        17 (24,29)     11 (15,71)   0,93 (0,42 – 2,08)      0,851 

Escolaridade 

Fundamental             14         20           14 (20)           12 (17,14)    2,67 (0,88 – 8,41)     0,054 

Médio                        32        45,71       27 (38,57)      24 (34,29)    8,98 (3,20 – 26,53)    0,00 

Superior                     6         8,57          6 (8,57)          6 (6,57)                 - 

Não informado          18       25,71        17 (24,28)      11 (15,71)    3,69 (1,26 – 11,30)    0,007 



47 

 

Residência 

Urbana                     55       78,57         50 (71,43)      43 (61,43)                - 

Rural                        15       21,43         14 (20)           10 (14,29)   0,07 (0,03 – 0,18)    0,00              

Aborto 

           Espontâneo      11        11,43      8 (11,43)       7 (10)        0,08 (0,03 – 0,20)    0,00 

Sim                                                     

           Provocado        1          1,43        1 (1,43)         1 (1,43)      0,01 (0,00 – 0,04)    0,00 

Não                             49         60          38 (54,29)     34 (48,57)           - 

Não informado            10        27,14      17 (24,29)     11 (15,71)   0,07 (0,03 – 0,18)    0,00 

* Uma gestante não foi incluída na análise das variáveis n° de gestações, escolaridade, residência e 

aborto por não constar dados nos prontuários do CSAG. 

OR: odss ratio; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; p< 0,05.  

 

6.3- Análise molecular 

A análise dos resultados moleculares por PCR qualitativo para o marcador 

actina (figura 5) e por Nested-PCR para os marcadores GRA7 (figura 6), RE (figura 

7) e B1 (figura 8) no líquido amniótico das 11 gestantes soropositivas para IgM pelas 

técnicas de ELISA e IFI está ilustrada nas figuras abaixo. O marcador de actina foi 

utilizado como um controle positivo de extração de DNA, enquanto os primers GRA7 

RE e B1 como marcadores de diagnóstico de infecção congênita. Além das 

amostras selecionadas, foi utilizado como controle positivo o DNA total de 

taquizóitos provenientes de cultura de células Hall das cepas VEG e CH3 e como 

controles negativos, um proveniente de cultura de células isento de taquizóitos e um 

de paciente soronegativa para IgG e IgM por ambas as técnicas sorológicas. Das 11 

amostras analisadas para o marcador da actina, apenas a amostra 18 não 

apresentou amplificação. Analisando os outros três primers, 6 amostras amplificaram 

utilizando o marcador GRA7 e 1 amostra amplificou utilizando o B1, ambos no 2° 

step, enquanto utilizando o RE não houve amplificação. De acordo com os 

resultados obtidos, foi observada 54,5% (6/11) de infecção fetal ao utilizar a Nested-

PCR como metodologia e o GRA7 como marcador de diagnóstico da toxoplasmose 

congênita, 0% (0/11) ao utilizar o RE como marcador e 9,09% (1/11) ao utilizar o B1 

como alvo de diagnóstico. 
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Figura 5:  Eletroforese em gel de agarose a 2%. Visualização dos produtos amplificados pelo 

marcador de actina pela reação em cadeia da polimerase (PCR) para diagnóstico de toxoplasmose 

congênita. PM: marcador de peso molecular de 1Kb (Ludwig); C+: (controle positivo); C-: (controle 

negativo). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Eletroforese em gel de agarose a 2%. Visualização dos produtos amplificados pelo 

marcador GRA7 pela reação em cadeia da polimerase (Nested-PCR) para diagnóstico de 

toxoplasmose congênita. PM: marcador de peso molecular de 1Kb (Ludwig); C+: (controle positivo); 

C-: (controle negativo). 
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Figura 7: Eletroforese em gel de agarose a 2%. Visualização dos produtos amplificados pelo 

marcador RE pela reação em cadeia da polimerase (Nested-PCR) para diagnóstico de toxoplasmose 

congênita. PM: marcador de peso molecular de 1Kb (Ludwig); C+: (controle positivo); C-: (controle 

negativo). 
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Figura 8: Eletroforese em gel de agarose a 2%. Visualização dos produtos amplificados pelo 

marcador B1 pela reação em cadeia da polimerase (Nested-PCR) para diagnóstico de toxoplasmose 

congênita. PM: marcador de peso molecular de 1Kb (Ludwig); C+: (controle positivo); C-: (controle 

negativo). 
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7. DISCUSSÃO 

 

Estima-se que a cada ano, cerca de um bilhão de pessoas em todo mundo esteja 

susceptível a infecção por Toxoplasma gondii (EL-ON; PEISER, 2003). Em diversos 

países, tem sido descrito soroprevalências para toxoplasmose que variam de 15% a 

85% na população humana. Vários fatores podem estar relacionados com essas 

variações, como o clima da região, idade, hábitos higiênicos e alimentares, nível 

socioeconômico e outras condutas que possam propiciar um maior contato do 

indivíduo com o T. gondii (VARELLA et al., 2003; KAPPERUD et al., 1996). 

 No Brasil, a soroprevalência de infecção por T. gondii em gestantes varia de 40 

a 80% (PORTO et al., 2008). Assim, pode-se inferir que 20% a 50% das mulheres 

nunca entraram em contato com o parasito, podendo a infecção acontecer no 

período da gestação e ocorrer a transmissão vertical para o feto (CADEMERTORE, 

2007). Na grande Natal, 33% das mulheres encontram-se susceptíveis, ou seja, em 

risco de adquirir a toxoplasmose numa primo-infecção (BARBOSA et al., 2009). 

Acredita-se que quanto mais alta a faixa etária, maior a porcentagem de 

indivíduos infectados (FRENKEL, 1997). Isto pode ser explicado pelo maior tempo 

de exposição aos fatores de risco da doença. No presente estudo foi observado um 

aumento crescente da frequência de anticorpos IgG anti- T. gondii relacionado com 

a idade até os vinte e nove anos. O grupo de gestantes com idades entre 25-29 

anos apresentou 2,6 vezes maior chance de infecção pelo T. gondii, com a taxa de 

sororeatividade declinando após essa faixa etária.  

Embora a prevalência possa variar de acordo com a população em estudo, o 

tamanho amostral e o método diagnóstico utilizado (SARTORI et al.; 2011). A 

sororeatividade de IgG de 91,55% observada neste estudo foi elevada em 

comparação a outros estudos realizados no Brasil utilizando o ELISA como método 

de diagnóstico, como 77,9% no Maranhão (CÂMARA; SILVA; CASTRO, 2015) e 

68,7% em Tocantins (SILVA et al., 2014). Apresentando similaridade com estudo 

realizado por UCHÔA et al. (1999) no Rio de Janeiro. A soropositividade de IgG de 

76,06% observada pela IFI foi alta em comparação a outros estudos que utilizaram a 
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mesma técnica de diagnóstico, como 54,8% no Paraná (MIORANZA, et al., 2008) e 

51% no Rio de Janeiro (ALBUQUERQUE et al., 2012).   

Acredita-se que a amplitude geográfica e a grande biodiversidade da fauna 

brasileira possam contribuir para a maior variabilidade genética dos isolados de T. 

gondii no Brasil (FERREIRA et al., 2006). Isso associado ao polimorfismo genético 

detectado entre cepas brasileiras de T. gondii poderia ser uma possível explicação 

para as diferenças observadas na clínica da doença, bem como das altas taxas de 

prevalência encontradas no Rio Grande do Norte. Além disso, a cidade do Natal está 

localizada na região Nordeste do Brasil e apresenta clima tropical que favorece a 

viabilidade de oocistos de T. gondii, o que aumenta as chances de a gestante 

adquirir a infecção quando vive em ambientes contaminados (BARBOSA et al., 

2009). 

A elucidação de casos de toxoplasmose em gestantes na fase aguda ou dos 

casos de toxoplasmose congênita é atualmente o maior desafio para a saúde 

pública. A heterogenia observada na evolução das respostas sorológicas tem se 

tornado um desafio na interpretação dos testes laboratoriais. Além disso, a 

presença, permanência e caracterização de determinados marcadores sorológicos 

podem variar dependendo do tempo de infecção e do fármaco administrado durante 

a gestação, uma vez que estes podem retardar ou suprimir a resposta imune 

adaptativa (SENSINI, 2006; PETERSEN, 2007). 

Através de triagem sorológica, observou-se que a frequência de infecção aguda 

de 14,08% detectada pelo ELISA foi bastante elevada, quando comparada a 2,7% 

no Ceará (COSTA et al., 2012) e 0,9% no Maranhão (CÂMARA; SILVA; CASTRO, 

2015). Apresentando proximidade com estudo realizado por UCHOÂ et al. (1999) 

com 17,8% no Rio de Janeiro. A soropositividade de IgM de 5,63% foi alta quando 

comparada a 2,8% em Recife (PORTO et al., 2008) e 1,2% no Paraná (MIORANZA 

et al., 2008).  

No entanto, possivelmente esses dados estão mais associados a uma 

persistência de IgM do que à uma infecção ativa propriamente dita uma vez que, 

100% das pacientes avaliadas apresentaram imunidade prévia, ou seja, sorologia 

positiva para IgG e avidez de IgG > 60, indicativo de infecção crônica/pregressa. 
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Uma soropositividade semelhante para ambos os anticorpos foram observados no 

Paraná e Rio Grande do Sul com 1,3% e 5,5% respectivamente. 

Das onze pacientes com sorologia positiva para IgG e IgM, uma encontrava-se 

no primeiro trimestre de gestação, nove no segundo trimestre de gestação e uma 

não possuía dados nos prontuários do CSAG. A presença de anticorpos IgG e IgM 

em gestantes com alta avidez de IgG no primeiro trimestre de gestação é indicativo 

de infecção prévia, portanto, sem risco de infecção fetal. No entanto, quando 

detectada no segundo trimestre e, apresentando alta avidez de IgG após a 16° 

semana de gestação não se pode descartar infecção no início da gravidez (JONES 

et al., 2003; MONTOYA et al., 2002). 

Casos de toxoplasmose aguda, podem ser identificados pela presença de IgM 

para T. gondii como também por um aumento significativo de IgG em amostras 

pareadas. Contudo, estes marcadores têm apresentado resultados conflitantes, uma 

vez que, anticorpos IgM podem ser detectados por um longo período após a fase 

aguda da infecção, enquanto que, altos níveis de IgG podem estar presentes após o 

início dos sintomas (CAMARGO et al., 1991). Assim, a presença de IgM não é 

sempre um indicador de fase aguda no que se refere ao diagnóstico preciso da 

infecção pelo T. gondii. 

Como a presença de anticorpos IgM, durante a fase crônica da infecção tem sido 

identificada, o que dificulta a interpretação dos resultados positivos, principalmente 

na gestação, sugere-se a adoção de testes complementares além dos testes 

sorológicos para a detecção de IgG e IgM e teste de avidez de IgG, quando ocorrem 

altos títulos de IgM, como por exemplo, a pesquisa de anticorpos IgA, que por 

possuir cinética mais rápida, é capaz de identificar com maior segurança a fase 

aguda da infecção (LIESENFELD et al., 1997; BERTOZZI et al., 1999; SPALDING et 

al., 2003). Entretanto, por ser muito transiente, sua detecção na fase aguda da 

infecção nem sempre é possível.  

A importância de determinar a prevalência da toxoplasmose em gestantes deve-

se não somente à adoção de medidas profiláticas nas soronegativas, como também 

de diagnóstico precoce na fase aguda e emprego de terapêutica adequada, com a 

finalidade de reduzir os danos ocasionados nos fetos (FOULON; NAESSENS; HO-
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YEN, 2000). Uma alta prevalência é um indicador de maior exposição da população 

aos fatores determinantes da doença. 

O diagnóstico clínico da toxoplasmose torna-se difícil, já que na maioria das 

vezes a infecção é subclínica, tal fato, aliado à gravidade de um possível 

comprometimento fetal, torna a realização do diagnóstico sorológico durante o pré-

natal a melhor alternativa para diagnosticar a infecção materna.  

Atualmente, os métodos de ensaio imunoenzimáticos, como o ELISA são os mais 

utilizados nos laboratórios de análises clínicas e de hemoterapia por serem 

considerados altamente sensíveis e específicos como métodos sorológicos, além da 

relação custo-benefício garantida pela automação e padronização oferecida pelos 

mesmos.  

 A IFI por sua vez, é uma técnica de aceitação mundial, uma vez que pode ser 

utilizada tanto para diagnósticos como para inquéritos e levantamentos 

epidemiológicos, apresentando razoável sensibilidade e especificidade e de fácil 

execução (CAMARGO et al., 1972; 1995; 1996; DESMONTS; COUVRER, 1986; 

DUBEY; BEATIE, 1988; VIDOTTO, 1992; PRATLONG, et al., 1994; THOMAZ-

SOCCOL et al., 2003).   

Neste estudo, o ELISA foi utilizado como padrão ouro por apresentar alta 

sensibilidade e especificidade quando comparado a IFI. Assim, os níveis de 

comparação utilizados para avaliar o índice de kappa foram: > 0,81: concordância 

quase perfeita; 0,61 a 0,8: concordância substancial; 0,41 a 0,6: concordância 

moderada; 0,21 a 0,4: concordância razoável; 0 a 0,2: concordância fraca; 0: 

concordância pobre (LANDIS; KOCH, 1977). A concordância observada entre os 

métodos de diagnóstico utilizados foi considerada moderada, kappa = 0,36 para 

anticorpos IgG e kappa = 0,22 para anticorpos IgM. 

Esses resultados podem estar relacionados a diversos fatores, como 

variabilidade quanto aos antígenos utilizados nos testes para detecção de 

anticorpos, seja na quantidade de antígenos ou mesmo na procedência da cepa, 

sensibilidade do método, variação na sensibilidade dos reagentes devido a 

transporte ou estocagem inadequadas, entre outros, o que pode estar influenciando 
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no resultado final da metodologia, permitindo assim a observação de resultados 

diferentes ao serem comparadas as duas técnicas.  

  Segundo Van Knapen, essas possíveis diferenças nos resultados observados 

podem ser atribuídas à natureza do antígeno, solúvel no ELISA e íntegro na IFI. 

Além de que, não podemos excluir a possibilidade de existência de possíveis 

resultados falso-negativos entre as amostras analisadas, devido ao 

comprometimento da estrutura dos anticorpos presentes nos soros, em função de 

problemas no acondicionamento e transporte das amostras, assim como, da 

temperatura ideal de congelamento (ALBUQUERQUE et al., 2012).  

Em relação à idade, a prevalência de anticorpos específicos para T. gondii é 

diretamente proporcional à idade da população, indicando que a infecção é adquirida 

ao longo da vida, assim, a frequência de soropositividade (imunidade) é maior em 

faixas etárias mais elevadas o que, de acordo com muitos autores, decorre do maior 

tempo de exposição aos fatores de risco da doença. (VARELLA et al.; SPALDING et 

al.; ASPINALL et al., 2003; ERTUG et al., 2005).  

Entretanto, a alta prevalência encontrada em gestantes jovens com idade entre 

20 e 34 anos, com pico máximo na faixa etária de 25-29 anos apresentada neste 

estudo, pode ser devido à aquisição da infecção precocemente. Deste modo, este 

achado pode ser justificado pela alta correlação entre a prevalência de infecção por 

T. gondii e os fatores de risco que levam ao contato com o parasito, os quais variam 

desde contatos com o solo, hábitos alimentares e de higiene, clima (BARBOSA et 

al., 2009) e a localização geográfica, que segundo Bahia-Oliveira et al. (2003), 

representam importantes fatores envolvidos na dinâmica de transmissão da 

toxoplasmose.  

Ao avaliar a variável idade gestacional como um dos fatores de risco para a 

toxoplasmose verificou-se associação significativa para o grupo 2° trimestre. A 

infecção contraída no final da gestação, não trará maiores complicações ao neonato, 

mesmo que não tenha sido realizado o tratamento adequado para a doença. 

Entretanto, quando o feto é infectado mais precocemente, maiores são as 

morbidades apresentadas (FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2005; FLORES, 2005; REIS; 

TESSARO, 2006). Assim, as crianças acompanhadas e tratadas precocemente 
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apresentam um desempenho cognitivo melhor do que as crianças não-tratadas, ou 

seja, mesmo que a criança apresente algum comprometimento neurológico, 

apresentará um melhor desenvolvimento cognitivo (MCLEOD et al., ROIZEN et al., 

KIM, 2006). Isto reforça a importância do acompanhamento pré-natal e da realização 

do tratamento adequado, pois mostra o quanto o paciente é beneficiado e, na 

maioria das vezes, não apresenta déficit neurológico (MCLEOD et al., KIM, 2006).  

A variável número de gestações apresentou associação com a toxoplasmose 

(p<0,05) no grupo com quatro ou mais gestações. Estudos mostram que gestantes 

apresentam oito vezes mais chances de se infectar com o Toxoplasma do que as 

não gestantes. Isso se deve a alterações imunológicas e hormonais que ocorrem 

durante a gestação, tornando as gestantes mais vulneráveis ao parasito. Assim, a 

gravidez pode ser considerada um fator de risco para a toxoplasmose (AVELINO et 

al., 2004). Uma vez que, um maior número de gestações está associado ao aumento 

da idade e, consequentemente, ao aumento da exposição às fontes de infecção no 

decorrer da vida (AVELINO et al., 2003).  

Ao analisar a variável escolaridade como um dos fatores de risco para a 

infecção, foi observado que a alta sororeatividade encontrada no grupo que possuía 

ensino médio apresentou uma associação significativa com a toxoplasmose. O 

mesmo foi observado em Pernambuco (PORTO et al., 2008), Tocantins (SILVA et 

al., 2014) e Paraná (DIAS et al., 2011), onde a soroprevalência foi maior em 

gestantes com menos de oito anos de estudo comparado aquelas com oito anos ou 

mais de estudo. Sabe-se que um baixo grau de escolaridade e nível sócio-

econômico estão relacionados com condições de vida com um maior risco de 

exposição a infecção. Contudo, às vezes, uma associação positiva com um nível 

maior de escolaridade pode ser um viés nessa abordagem epidemiológica, dado a 

um mascaramento devido a outros fatores como, a falta de saneamento, hábitos de 

higiene inadequados e a falta de conhecimento sobre a doença, mesmo com ensino 

médio completo, que dificultam às medidas profiláticas primárias (COOK et al., 

2000). 

Com relação a residência, urbana ou rural, foi verificada associação com a 

toxoplasmose (p<0,05) e o grupo com procedência rural. O risco de infecção 

toxoplásmica é maior entre a população rural (SOUZA et al., 1987; GARCIA; 
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NAVARRO, 1995; EXCLER et al., 1988), devido aos seus hábitos higiênicos e 

alimentares e ao contato frequente com as fontes de infecção, como por exemplo, os 

animais domésticos. O carnivorismo pode ser uma importante via de transmissão. O 

contato direto com felinos apresenta pouca importância epidemiológica, contudo a 

presença desses animais pode indicar um meio ambiente contaminado e de maior 

risco para a população humana e animais de produção. Assim, tendo em vista a alta 

ocorrência de T. gondii em indivíduos de procedência rural, onde as fontes de 

infecção e as vias de transmissão associados aos hábitos culturais da região que 

levam ao  consumo frequente de carne e derivados crus, principal fonte de infecção 

(VIDOTTO et al., 1990; NAVARRO et al., 1992) torna-se fundamental como medida 

de controle, a educação sanitária da população por parte dos órgãos competentes 

responsáveis pela saúde pública, visando a proteção de mulheres em idade 

reprodutiva.  

O principal impacto social da infecção por toxoplasmose está associado a 

transmissão vertical.  Nesse caso, o parasito pode infectar o feto e causar desde um 

comprometimento sistêmico assintomático a um quadro clínico grave. (AVELINO et 

al. 2014). No presente estudo, das 70 gestantes avaliadas para a variável aborto, 11 

apresentaram aborto espontâneo o que foi estatisticamente significativo. Contudo, 

nenhuma análise para investigar as possíveis causas foi realizada, o que se mostrou 

uma limitação no serviço de saúde pré-natal. 

Avanços recentes no conhecimento do genoma do T. gondii tornaram possível a 

utilização da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para amplificação do DNA do 

T. gondii e assim, possibilitar a detecção do parasito, mesmo quando presente em 

baixos níveis de carga parasitária (BASTIEN, 2002). Através da PCR, a 

toxoplasmose pode ser detectada no início da infecção, mesmo com baixos títulos 

de anticorpos (DUPOY-COMET et al., 1993). No entanto, pode apresentar 

resultados falso-negativos, caso ocorra uma transmissão intrauterina mais tardia 

posterior à sua realização (DAFFOS et al., 1988) e resultados falso-positivos, 

principalmente por contaminação com produtos de amplificação obtidos em reações 

realizadas anteriormente (COUTO et al., 2003). 

Nas últimas décadas diferentes iniciadores têm sido desenvolvidos para detectar 

o T. gondii. O primeiro a ser testado e mais amplamente usado foi o gene B1, o qual 
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se repete 35 vezes no genoma do parasito. O gene B1 foi isolado e descrito por 

Boothroyd et al. (1987), possui tamanho de 2,2 Kb e demonstra uma natureza 

repetitiva no genoma. Burg et al. (1989) demonstraram a alta sensibilidade da PCR 

ao detectar apenas um parasito presente em lisado celular usando o gene B1 como 

alvo de amplificação. Os resultados mostravam a alta especificidade do gene B1 e a 

característica de ser uma região conservada em todas as cepas de T. gondii 

testadas, além de ser possível a detecção do mesmo diretamente do creme 

leucocitário. No entanto, recentemente foi demonstrada a baixa especificidade desse 

marcador, uma vez que foi evidenciada a co-amplificação de outras sequências-alvo 

nos cromossomos humanos. Contudo, ainda continua sendo o alvo mais utilizado 

mundialmente no diagnóstico da toxoplasmose (KOMPALIC-CRISTO et al., 2004). 

Estudos de nosso grupo tem mostrado a fragilidade desse marcador quando se trata 

dos isolados de T. gondii atípicos muito comuns no Brasil (CLEMENTINO 

ANDRADE, 2013; OLIVEIRA; COSTA, 2016). No presente estudo, foi observada 

9,09% (1/11) de infecção fetal ao utilizar a Nested-PCR como metodologia e o gene 

B1 como alvo de diagnóstico. Segundo Teixeira et al. (2013) foi observado 98,3% de 

sensibilidade e Vidigal et al. (2002) 62,5% ao utilizar a Nested-PCR e o gene B1 

como marcador de diagnóstico em amostras de líquido amniótico e Castro et al. 

(2001) verificou 66,7% de sensibilidade ao utilizar a PCR convencional e o gene B1 

como iniciador em amostras de líquido amniótico.  

Um outro marcador que vem sendo utilizado consiste no fragmento de 529 pb 

(RE), um multicópia, descrito por Homan et al. (2000). Vários trabalhos têm 

demonstrado que a PCR usando o RE é no mínimo dez vezes mais sensível que 

usando o B1 como marcador (REISCHL et al. 2003; CASSAING et al. 2006; 

FALLAHI et al. 2014). No entanto, o RE não foi satisfatório como marcador de 

diagnóstico de infecção congênita neste estudo, uma vez que não houve 

amplificação em nenhuma das amostras analisadas.  Há a possibilidade da cepa 

circulante entre as gestantes do Rio Grande do Norte, ser de caráter híbrido e não 

clonal (CLEMENTINO ANDRADE et al., 2013), o que pode dificultar a identificação 

do parasito por este marcador. Mesmo o RE demonstrando alta sensibilidade, foi 

relatado a possibilidade de algumas cepas perderem toda ou parte das unidades 

repetitivas, o que pode comprometer a eficiência do teste ao utilizar esse marcador 

como alvo de diagnóstico (WAHAB et al., 2010). No entanto, diferentemente do que 
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foi observado no presente estudo, Delhaes et al. (2013) observou 81,3% de 

sensibilidade ao utilizar a PCR e o RE como marcador de diagnóstico em amostras 

de líquido amniótico e Kasper et al. (2009), 100% de sensibilidade ao utilizar a PCR 

em tempo real e o RE como iniciador em amostras de líquido amniótico. 

No presente trabalho, os iniciadores do gene GRA7 propostos demonstraram 

ótima sensibilidade, uma vez que amplificaram DNA do T.gondii em 6/11 (54,5%) 

amostras analisadas, isso se deve ao fato desse marcador ser um dos genes mais 

conservados no genoma do parasito. A Nested-PCR utilizando o GRA7 mostrou 

especificidade superior do que usando o gene B1, e sensibilidade equivalente à 

observada quando os marcadores B1 e RE foram testados. Acredita-se que esse 

novo marcador GRA7 possa ser utilizado como uma solução efetiva para a detecção 

de diferentes variantes de T. gondii, evitando resultados falso-negativos que são 

recorrentes sobretudo nos testes de rotina laboratorial (COSTA, 2016). 

Apesar das várias vantagens do diagnóstico molecular para a toxoplasmose, o 

uso da PCR ainda é de alto custo e exige controles rigorosos para se evitar 

resultados falsos-positivos decorrentes de contaminação (CARNEIRO, 2001). Além 

disso, a técnica não está completamente padronizada, sendo comum a ocorrência 

de resultados divergentes entre diferentes laboratórios (KOMPALIC-CRISTO et al., 

2005; SENSINI, 2006). A PCR é uma ferramenta valiosa para o diagnóstico 

molecular da toxoplasmose, porém precisa ser bem estudada para se conseguir 

resultados mais confiáveis (CARNEIRO, 2001). Atualmente, a biologia molecular é 

empregada apenas na complementação dos resultados sorológicos e no 

esclarecimento de quadros de difíceis interpretações pelos mesmos. É importante 

salientar que a PCR não substitui os métodos convencionais de diagnóstico para a 

toxoplasmose (KOMPALIC-CRISTO et al., 2004). 

Por fim, a partir dos resultados obtidos se sugere o acompanhamento das 

gestantes e dos recém-nascidos com sorologia positiva para toxoplasmose, como a 

orientação das parturientes não-imunes dos fatores de risco da doença e 

conscientização da importância da assistência à saúde pelos serviços locais. 
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8. CONCLUSÕES  

 

 O estudo identificou elevada sororeatividade de IgG e IgM anti-T. gondii nas 

faixas etárias de 15-34 anos entre as gestantes atendidas no Centro de 

Saúde Anita Garibaldi. 

 O ELISA utilizado como padrão ouro no diagnóstico de infecção materna 

demonstrou maior sensibilidade e especificidade que a IFI. 

 A técnica de Nested-PCR demonstrou que o iniciador GRA7 proposto para o 

diagnóstico de infecção congênita é mais eficiente na detecção do T. gondii 

no líquido amniótico que os iniciadores B1 e RE. 
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9. PESPECTIVAS 

 

Realização de palestras sobre a Toxoplasmose na gestação e os fatores de risco 

associados a doença, para orientação pelos profissionais de saúde as gestantes que 

realizam o pré-natal de alto risco no CSAG. 

Produção de questionários e treinamento dos profissionais de saúde na 

aplicação dos mesmos para identificação dos fatores de risco associados a doença. 

Condução de estudos complementares visando o acompanhamento pós-natal 

dos recém-nascidos para determinar a frequência de infecção congênita utilizando o 

diagnóstico sorológico associado ao diagnóstico molecular por meio da Nested-PCR. 
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Abstract 

Toxoplasma gondii is a widespread parasite able to infect virtually any nucleated cells of 

warm-blooded hosts. T. gondii detection using already developed PCR primers can be 

inefficient in routine laboratory tests, in special to detect isolates from Brazil or other tropical 

countries. Here we report a new nested-PCR protocol able to detect virtually all T. gondii 

isolates. Analyzing 685 sequences available in GenBank, we determine that GRA7 is one of 

the most conserved genes of T.gondii genome. Based in an alignment of 87 GRA7 sequences 

new primer sets that anneal in the highly conserved regions of this gene were designed.  These 

new GRA7 markers providing sensitivity and specificity equal to or greater than that observed 

to markers designed to amplify the B1 gene or repetitive 529 bp element, which has been 

considered the gold standards to T. gondii detection.  

Keywords 

PCR toxoplasma, dense granule protein 7, toxoplasmosis, B1 gene, repetitive region 529bp, 

molecular markers. 

1 - Introduction 

 Toxoplasma gondii is an intracellular apicomplexan protozoon able to infect all warm-

blooded vertebrates, including wild and farm animals. People may acquire toxoplasmosis by 

the consumption of undercooked contaminated meat, or ingesting T. gondii oocysts present in 

food or water contaminated with the feces of infected cats. (Montoya and Liesenfeld 2004; 

Weiss and Dubey 2009; Dubey et al. 2012). Infections in humans are normally sub-clinical, 

nevertheless, can evolve to a life-threatening disease in immunocompromised patients (HIV-

infected or transplanted patients) (Lewis et al. 2015). In about one-third of the cases the 

primary infection during pregnancy is followed by the infection of the fetus, potentially 

causing fetal death or injuries including ocular lesions, hearing deficits and neurological 

abnormalities (Wallon et al. 2004; Delair et al. 2011; Stillwaggon et al. 2011).  

 Early studies using isolates from Europe and North America classified T. gondii 

strains into three lineages designated Types I, II, and III, according to genetic characteristics 

and the level of virulence observed in a murine model (Dardé et al. 1992; Howe and Sibley 

1995). Subsequent studies have reported a wide genetic diversity of this parasite especially in 

South American countries but in many cases the new isolates cannot be classified as one of 

the classical clonal lineages, and is not possible to establish a correlation between genotype 
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and virulence (Rajendran et al. 2012; Carneiro et al. 2013; Cañón-Franco et al. 2014; Silva et 

al. 2014). 

 Since the introduction of molecular methods to detect T.gondii has been noticed that 

low level infections cannot be detected by serological tests, hindering the diagnosis and often 

impairing the treatment (Chatterton et al. 2011). Furthermore, in some cases in which a rapid 

and efficient diagnose are determinant to guide the treatment (i.e congenital toxoplasmosis), 

the polymerase chain reaction (PCR) has been used as the most promising alternative, 

showing greater efficiency when compared with other traditional methods in congenital or 

experimental case (Bastien 2002; Robert-Gangneux and Dardé 2012). 

 In the past few decades different primer sets have been developed to detect T. gondii. 

In 1989, Burg et al., introduced the B1 gene as an efficient PCR target, since this sequence 

presents 35 repeats in T. gondii genome. Thereafter, in 1990 Savva and coworkers used the 

P30 gene (surface antigen 1 – SAG1) as new target, however its effectiveness was questioned 

in a subsequent study since it generates a number of false negative results twice higher than 

using B1 (Wastling et al. 1993). Since then, the B1 gene has been used as a one of the gold 

standards to T. gondii detection, although in some cases it has shown low of specificity 

amplifying human DNA (Kompalic-Cristo et al. 2004). A new promising marker consisting of 

a 529 bp fragment (RE) repeated 200 to 300 fold in the genome of T. gondii was described by 

Homan et al, in 2000. Several works have demonstrated that PCR reactions using RE are at 

least 10 times more sensitive than reactions using B1 as a marker (Reischl et al. 2003; 

Cassaing et al. 2006; Fallahi et al. 2014). Even the 529bp repetitive element showing greater 

sensitivity the possibility of some strains have lost entire or part of the repetitive units was 

reported, which can compromise the test efficiency (Wahab et al. 2010).   

 Starting from a screening of 685 nucleotide sequences of different T. gondii strains 

available in GenBank, we classified GRA7 gene as one of the most conserved genes in T. 

gondii genome. Based on the alignment of eighty one GRA7 nucleotide sequences, the most 

conserved regions inside this gene was determined and new primer sets that anneal in these 

conserved regions were designed and used in the standardization of a new nested-PCR 

protocol to detect different strains of T. gondii. The new GRA7 nested-PCR shows higher 

specificity than the nested-PCR using B1, and sensitivity equivalent to that observed when B1 

and RE primers were tested. We believe that these new GRA7 markers can be used as a 

definitive solution to detect different variants of T. gondii, avoiding the false negative results 
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that are recurrent mainly in routine laboratory tests and clinical trials performed in tropical 

countries.  

2 - Material and Methods 

2.1 - Parasites and maintenance of isolates in vitro 

 T. gondii isolates TgCkBrRN1 (Ck1), TgCkBrRN2 (Ck2), TgCkBrRN3 (Ck3) and 

TgPgBrRN1 (Pg1) were recovered from farm animals often used for human consumption in 

Brazil as previously described (Clementino Andrade et al. 2013). The isolates were 

maintained inoculating 150 cysts (Ck1, Ck2, Ck3, Pg1, VEG) or 105 tachyzoites (RH) 

intraperitoneally into C57BL/6 mice (n=3). After three days the mice were euthanized, and 

tachyzoites were recovered from the peritoneal exudate. Parasites were then seeded in RAW 

264.7 cells and observed daily on an inverted microscope. 

2.2 - Sequence alignment and primer design. 

 Sequences of T. gondii and actin were retrieved from GenBank (Benson et al. 2005) 

and  aligned using Muscle algorithm (Edgar, 2004) with default parameters (gap open penalty 

-12.0). Each alignment was submitted to a subsequent analysis using MEGA software 

(Tamura et al. 2013) to determine the length of the sequences, the number of sequences in 

each alignment  and the total number of polymorphisms of each gene. Primers were designed 

using primer-BLAST (Ye et al. 2012). The specificity of the primer pairs was checked using 

primer-BLAST, in order to identify potential unspecific targets templates, initially all 

databases available were checked (Refseq RNA, Refseq representative genomes, and 

complete genomes) without a filter for a specific organism. The primers set were checked to 

detect the formation of hairpins, primer-dimers and self-dimers using AutoDimer (Vallone 

and Butler 2004) and primer-BLAST.  

2.3 - DNA extraction and nested-PCR assay 

 DNA was extracted from the lysate of the RAW 264.7 culture according to 

specifications of QIAamp DNA mini kit (QUIAGEN Inc., USA). Human DNA extracted 

from blood of patients seronegative for toxoplasmosis was also extracted to be used as a 

negative control. After purification, DNA was quantified using SpectraMax 190 Microplate 

Reader (Molecular Devices). 

 The two steps of nested-PCR assays were performed in reactions of 20µl containing 

0,25µM of each primer, 1,5 mM MgCl2, 0,01U Taq DNA pol (Ludwig) and 0,2mM of each 
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dNTP. The PCR reactions of the first step were performed using the Oligo 1 and Oligo 4, NF1 

and NR1, and GRA7FE and GRA7RE. After the first reaction, their respective products were 

used as templates in the nested PCR, in which were used primers Oligo 2 and Oligo 3, NF2 

and NR2, or GRA7FI and GRA7RI respectively. The actin gene was amplified as a positive 

control, using the primers ACTAF and ACTAR. The amplification products were resolved in 

a 1,5% agarose gel stained with ethidium bromide. All primers designed in this study are 

shown in Table 1 and the PCR cycles are detailed in Table 2. Each reaction was done at least 

in three independent replicates using DNA from different extractions.  

2.4 - Sensitivity and coverage tests of the nested-PCR assays  

 To evaluate the sensitivity of the nested-PCR using the different targets, 40 fold serial 

dilutions of the total DNA extracted from a RAW 264.7 culture infected with RH strains were 

prepared. The dilution series of DNA template were tested using the three nested-PCR assays 

to determine the minimum amount of template DNA that could be detected by each protocol. 

 Subsequently, new assays were performed to test the coverage (capacity to detect 

different isolates) of each protocol, using as template total DNAs extracted from RAW 264.7 

cultures  infected with different isolates of T. gondii (RH, VEG, Ck1, Ck2, Ck3, Pg1). 

Reactions were done at least in three independent replicates using DNA from independent 

extractions. The PCR conditions used in sensitivity and coverage testes were the same as 

already described in the topic 2.3, the thermal cycling settings of each reaction are detailed in 

Table 2. The initial concentration of total DNA for the sensitivity test was 196,5 ng/µl. For 

coverage test, the concentrations of total DNA were: RH, 196,5 ng/µl; VEG, 115,82 ng/µl; 

Ck1,   ; Ck2, 72,65 ng/µl; Ck3, 53,04 ng/µl and Pg1, 44,30 ng/µl. 

3 - Results and discussion  

3.1 - Identification of conserved sequences in T.gondii genome  

 Initially, entire or partial sequences of genes which have been linked to mechanisms of 

infection and cell persistence of the parasite were selected from GenBank. The sequences of 

genes related to microneme, dense granule, rhoptry and surface antigen, were prioritized since 

they present known specificity to apicomplexan parasites (Ajioka et al. 1998; Blackman and 

Bannister 2001). Genes associated to drug resistance such as dihydrofolate reductase (DHFR) 

and dihydropteroate synthase (DHPS), as well as sequences already used as PCR markers 

such as beta-tubulin, B1 and repetitive element of 529 bp were also selected to compose the 

initial database. The accession numbers of all sequences used in this study are referenced in 
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Supplementary figure 1. Among all analyzed sequences, only the sequences relating to B1 and 

the RE do not encode known proteins. More than half of all selected sequences have few 

annotations, although the search has not been restricted to the cured databases. 

 The selected sequences were manually processed and their respective coding regions 

were aligned. The genetic variability index (GVI) was calculated by the division of the 

number of polymorphisms by the number of sequences of each alignment, and dividing this 

result by the size of the coding sequence. The GVI values were ranked in Figure 1 and all 

absolute values are shown in Supplementary Figure 2. The lowest IGV was observed by 

ROP12 protein, indicating that this protein is the most conserved within the all analyzed 

sequences. As shown in Figure 1 other proteins such as ROP14 BTUB and DHFR also 

showed highly conservation. Among these most conserved proteins we choose GRA7 as the 

best marker due to the following reasons: (i) GRA7 gene has the largest number of available 

sequences, providing a significant representation of several isolates, including sequences of 

clonal lineages and atypical strains from several countries; (ii) GRA7 is exclusive of T.gondii 

and Hammondia hammondi without any other known homologous in apicomplexa. In primer-

BLAST analysis for specificity of primers set for GRA7, we found a match (GRA7FE and 

GRA7RE) with H. hammondi, which is closely related to T. gondii (Frenkel and Dubey 1975; 

Walzer et al. 2013). But, despite the match, at the 3’ end of the forward and reverse primers 

there is an unpaired nucleotide, which decrease the efficiency of amplification (Huang et al. 

1992). In T. gondii it is crucial to form the parasitophorus vacuole and has been implicated in 

sequestration of host endolysosomes. Is expressed in all infectious forms (tachyzoite, 

bradyzoite, merozoite and sporozoite), playing an important role in establishing intracellular 

infections (Ferguson et al. 1999; Coppens et al. 2006); (iii) Extremely conserved regions are 

spread in all extension of GRA7 sequence, providing excellent sites to primer design.  

3.2 - Development and optimization of nested-PCR assays 

 Conserved regions inside GRA7 gene were selected from an alignment of 85 

sequences available in GenBank. The system developed comprises two pairs of primers, the 

“external” pair amplifying a fragment of 322 bp (from nt 139 to 460 of the GRA7 sequence) 

and the “internal” pair amplifying a fragment of 222 bp (from nt 210 to 431 of the GRA7 

sequence). More details about the primers were shown in Table 1. The ideal annealing and 

extension temperatures of each PCR cycle were defined based in a gradient of nine 

temperatures, ranging of 48,8ºC to 70ºC (data not show). This standardization process was 

also applied to select the best conditions of B1 and RE markers previously described (Burg et 
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al. 1989; Kong et al. 2012). The first step was standardized to obtain the maximum 

specificity, as shown in Figure 2. All reactions were standardized to amplify a unique 

fragment resulting in an intense band with 322bp, 420bp and 198bp using the primers for 

GRA7, RE and B1 respectively (gel pictures at the top in each correspondent key of the figure 

2 A, B and C). The second steps (also called nested PCR) were standardized in order to 

guarantee the maximum sensitivity. The unspecific fragments (traces above the expected size 

amplicons in each lane) observed in nested-PCR assays of Figure 2 are common, and could be 

caused by residues of the first step such as primers and/or unspecific amplicons (pictures 

below in each correspondent key of the figure 2 A, B and C). The presence of additives could 

eliminate these unspecific fragments but also cause a decrease in the sensitivity. Once the 

specific amplicons of 222 bp, 164bp and 97 bp were clearly visible in all reactions we opted 

to not use additives. 

3.3 - Sensitivity test comparing B1, RE and GRA7 protocols  

 The sensitivity of the GRA7 nested PCR protocol was compared with the protocols 

used to amplify B1 and RE. A serial dilution of 40-fold revealed that protocols for RE and 

GRA7 showed similar sensitivity, the presence of T.gondii DNA could be detected up to 

dilution five in the nested PCR, corresponding to a dilution of 10,24 x107 of the total DNA 

used as template (Figure 2A and B). These results were remarkable since there are no reports 

of GRA7 as a multiple copy sequence in T.gondii genome, as well as the region RE. Possibly, 

the wide conservation of GRA7 gene allowed a significant increase in the sensitivity of the 

reaction. Another curious point was made clear when the tests were performed with B1. At 

first, B1 protocol apparently seemed to be extremely sensitive, amplifying a potential specific 

fragment of ~97bp in all serial dilutions (Figure 2C). Curiously, B1 primers of the first and 

second steps work apparently well when were tested in separate reactions. However when 

tested in a nested reaction, the second set of primers generates amplicons of ~97bp using total 

DNA extracted from human blood or water as templates of the first reaction (Supplementary 

figure 3). This is a strong evidence of a self-amplification of the primers, generating 

amplicons of similar size of what is expected when the specific DNA template are present. A 

careful analysis of the Figure 2C reveals that, from the fourth dilution, the self amplification 

of primers may have prevailed in the reactions.  

 

3.4 - Coverage test comparing B1, RE and GRA7 protocols 
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 The efficiency of each PCR protocol to identify genetically diverse isolates was 

evaluated using total DNA templates containing RH, VEG, Ck1, Ck2, Ck3 and Pg1 DNA. 

These last four isolates were obtained from farm animals in Brazil and its highly genetic 

diversity was previously reported (Clementino Andrade et al. 2013). In Figure 3A, is clear 

that GRA7 protocol showed stronger amplicons when compared with RE (Figure 3B) and B1 

(Figure 3C), especially in the first step. The efficiency GRA7 primers are more evident in the 

identification of the atypical isolates Ck1, Ck3 and Pg1 (lane 3, 5 and 6 in Figure 3).  The 

nonspecificity of B1 primers was confirmed by an amplicon at ~97bp observed in the 

negative control, in which total DNA extracted from uninfected human blood was used as 

template (lane 8). Once all protocols have been standardized to ideal conditions and the same 

amount of DNA template was used for each assay, this result can once again be attributed to 

the highly conserved region where GRA7 primers anneal, which allows an efficient 

amplification within the first cycles of PCR even in genetically distinct isolates.   

 The early protocols to T. gondii detection, were developed with a limited number of 

sequences to primer design, several primers were designed based on a unique sequence 

available. As shown in Table 1, several primers developed to amplify B1 and RE regions 

align in polymorphic regions or were designed based on a unique sequence. Consequently, 

many of the primers developed are not effective for the detection of genetically diverse 

variants. Due to lack of new alternatives such primers still been used especially in clinical 

laboratories increasing the number of false negative results, especially in areas where the 

parasite genetic diversity is great. 

 A primer set to detect the actin gene (Table 1) was designed to be used as a positive 

control (Figure 3 C). Actin sequences of human and other mammals (e.g Bos taurus, Felis 

catus, Capra hircus, Mus musculus) were aligned, and the primers were designed prioritizing 

conserved regions in sequences of Mus musculus and Homo sapiens. 

4 - Conclusions 

 The primer design in conserved sequences is the safest strategy to ensure the 

efficiency of detection by PCR method. In this study we introduce the GRA7 gene as an 

excellent target for primer design to T.gondii detection. The nested-PCR assay targeting 

conserved regions in GRA7 gene showed sensitivity and specificity comparable to the RE 

protocol, and was more specific than using primes that amplify B1. These findings contribute 

to improve the diagnostic of Toxoplasmosis, especially in cases when the correct and precise 
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diagnosis is fundamental to early treatment especially in areas where the genetic diversity of 

the parasite is great. 
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  Legends of figures 

Figure 1 - Genetic variability of selected T. gondii genes. Selected genes were ranked from 

smallest to largest genetic variability, in according to their respective genetic variability index 

(GVI). 

Figure 2 - Sensitivity test. A 40-fold serial dilution (Lanes 1-9) using total DNA extracted 

from infected RAW 264.7 cells as template was performed to determine the sensitivity of the 

(A) nested-PCR assay using GRA7 primers; (B) nested-PCR assay using RE primers; and (C) 

nested-PCR assay using B1 primers. Within each key, gel pictures above correspond to the 
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first step and those below to the second step PCR. Black arrows indicate the expected 

amplicons of each reaction and its corresponding sizes are shown at right. M, 100bp 

molecular-weight marker. 

Figure 3 - Coverage test. The (A) nested-PCR assay using GRA7 primers; (B) nested-PCR 

assay using RE primers; and (C) nested-PCR assay using B1 primers, were tested using total 

DNA extracted from RAW 264.7 cultures infected with six T. gondii isolates (Lanes 2-7). (D) 

Actin was use as a positive control of the DNA extraction and reaction efficiency. The lane 8 

designates a control using total DNA extracted from uninfected human blood as template. 

Expected amplicons are indicated for black arrows and their correspondent sizes were shown 

at right. M, 100bp molecular-weight marker. 

Supplementary figure 1 – List of the genes with all accession numbers of the sequences used 

in alignment  

Supplementary figure 2 – List of values of number of sequences, polymorphisms and 

sequence length used to calculated the IGV 

Supplementary figure 3 – Test of self-amplification of the B1 primers. The primers were 

tested separately (“external” and “internal” primers) and as a nested-PCR. W, water; +, T. 

gondii DNA; -, seronegative DNA 

Table 1. Primers designed in this study and primers described in literature to B1 gene (B1) 

and repetitive element of 529 bp (RE) 

 
Table 2. Cycles used for nested-PCR and PCR assays  

 

 

 Figure 1 
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Supplementary table 1. List of accession numbers of the sequences used in this study 

Gene Number of 

sequences 

Accession number 

B1 9 EU340873; EU340877; EU340875; KF413760; KF413761; EU340879; 

EU340882; EF564276; EU341712  

BTUB 17 JX045461; JX045462; JX045453; JX045454; JX045466; JX045452; 

JX045446; JX045447; JX045459; JX045456; JX045457; M20025; 

JX045469; JX045455; JX045467; JX045468; JX045460  

DHFR 12 GQ397461; GQ397456; GQ397457; GQ397452; GQ395777; GQ397454; 

GQ395776; GQ395774; GQ397455; GQ397453; GQ395773; GQ395775 

DHPS 10 GQ415585; GQ415577; XM_002365108; GQ415579; GQ415578; 

GQ415576; GQ415575; GQ415574; U61852; HM536197 

GRA1 4 HM067753; M26007; AK318045; XM_002365660 

GRA2 6 HM014012; AK318019; XM_002366354; M99392; L01753; J04018 

GRA3 20 JX044177; JX044175; JX044176; XM_002366330; JX044172; JX044173; 

JX044164; JX044166; JX044153; JX044154; JX044165; JX044157; 

JX044158; EF552406; AF414079; JX044161; JX044159; JX044160; 

JX044162; JX044163 

GRA4 4 M76432; XM_002364283; AK317865; EU660037 

GRA5 6 L06091; XM_002369230; AK318131; EU918733; EU918734; EU918735 

GRA6 93 DQ187387; AY964058; AY964059; X96720; EF512264; L33814; 

JX044237; JX044241; JX044238; JX044239; AB235431; AF239283; 
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JN649063; EF512247; EF512248; EF512232; EF512233; AB235433; 

AF239287; AF239289; EF512242; EF512241; EF512230; EF512231; 

AB235428; AF239286; AF239290; AF239288; AF239292; JN649066; 

JN649064; EF512263; EF512249; EF512250; EF512225; EF512226; 

AB235429; AF239291; EF512234; EF512258; AB235434; AB235432; 

EF512240; XM_002371898; EU180619; EU180620; DQ512729; 

AB471758; AF239284; AF239285; AJ635332; AJ635336; AB235430; 

AB235426; JX044231; JX044232; JX044198; JX044199; JX044178; 

JX044179; JX044226; JX044227; AB235435; JX044229; JX044230; 

JX044212; JX044207; JX044208; JX044201; JX044202; JX044197; 

EF512227; EF512228; JX044193; JX044194; JX044195; AJ635335; 

AJ635333; FJ455444; GU325790; AJ635334; GU325791; JX044186; 

JX044187; GU139480; GU139485; GU139483; GU139482; GU139484; 

EF585706; EF585707; GU139481; KC928255 

GRA7 85 JX045634; JX045635; JX045619; JX045620; JX045608; JX045609; 

JX045595; JX045604; JX045605; JX045596; JX045598; JX045585; 

JX045586; AK317819; XM_002367572; JX045589; JX045590; JX045578; 

JX045579; DQ459452; DQ459456; EU157155; DQ459454; DQ459455; 

U79158; EU157156; EU157143; EU157144; EU157171; EU157170; 

EU157178; EU157149; EU157167; DQ459453; EU157166; JX045628; 

JX045629; Y13863; JX045614; JX045615; EF626965; EF626966; 

DQ459445; DQ459446; DQ465955; DQ459450; DQ459451; EU157179; 

EF639859; DQ459443; EU157183; EU157141; EU157146; JX045613; 

EU157151; EU157152; EU157162; EU157164; EU157153; EU157154; 

DQ459448; DQ459449; EU157157; JX045597; EU157163; EU157172; 

JX045583; JX045584; EU157142; EU157148; EU157175; EU157150; 

EU157177; DQ473315; JX045600; JX045601; HM016952; JX045599; 

JX045573; JX045574; DQ872520; HQ852155; HQ852156; HQ852158; 

HQ852159 

GRA8 4 XM_002369485; AK318497; AF150729; DQ835668 

GRA9 3 XM_002367354; AY371455; AJ223585 

GRA10 2 XM_002365542; AY769952 

GRA11 2 XM_002372050; DQ792507 

GRA12 2 FJ011096; AK318503 

GRA14 2 FJ015061; AK317905 

GRA15 3 TGGT1_275470; TGME49_275470; TGVEG_275470 

MIC3 9 AJ132530; DQ676961; DQ676960; DQ676959; XM_002369792; 

AF509564; EU572718; JF330835; KF153103 

MIC4 15 FJ785470; FJ785466; FJ785469; FJ785467; FJ785464; FJ785462; 

FJ785468; FJ785463; FJ785465; AF143487; AK318267; XM_002369565; 
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FJ785461; FJ785460; FJ785459 

MIC6 3 AF110270; XM_002370595; AK318343 

MIC10 3  AF293654; XM_002367312; AK318393 

MIC11 3 AF539702; AK318155; XM_002367684 

MIC13 15 JN995561; JN995546; JN995544; JN995557; JN995556; JN995547; 

JN995550; JN995551; JN995558; JN995553; JN995560; JN995554; 

JN995549; JN995545; JN995559 

RE 16 AF146527; EF195646; DQ779192; DQ779189; DQ779196; DQ779191; 

DQ779190; DQ779193; DQ779188; DQ779194; DQ779187; FJ656209; 

DQ779195; EF648168; EF648169; AF487550 

ROP1 4 M71274; XM_002364175; AY661790; AF350261 

ROP2 4 DQ923323; AK318335; XM_002371885; Z36906 

ROP4 3 EU047558; AY662677; Z71787 

ROP5 60 EF466101; HQ916453; XM_002371884; DQ116423; BK008047; 

BK008045; HQ916458; BK008044; BK008043; JQ743764; BK008046;  

HQ916457; JQ743777; BK008057; BK008053; HQ916454; JQ743771; 

JQ743769; JQ743767; HQ916452; HQ916451; JQ743774;  

JQ743775; JQ743772; JQ743776; BK008052; BK008056; JQ743746; 

JQ743744; JQ743737; HQ916448; JQ743747; HQ916450;  

JQ743741; JQ743763; JQ743743; JQ743739; JQ743762; JQ743757; 

JQ743758; JQ743761; JQ743778; JQ743740; JQ743753; HQ916459; 

HQ916456; JQ743738; JQ743742; BK008055; HQ916460; HQ916455; 

JQ743756; JQ743755; JQ743754; JQ743783; JQ743782; JQ743780;  

JQ743781; JQ743779; JQ743745 

ROP6 2 AY792971; XM_002365039 

ROP7 19 AM056071; JF831539; JF831543; JF831553; JF831537; JF831544; 

JF831541; JF831552; JF831551; JF831548; JF831547; JF831542;  

JF831540; JF831538; JF831536; FJ194943; JF831554; JF831549; 

JF831550 

ROP8 5 XM_002370855; HM003613; HM003615; HM003616; HM003614 

ROP9 3 AK317939; XM_002366831; AJ401616 

ROP10 3 EF447219; XM_002364687; DQ124368 
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ROP11 3 KC456639; XM_002366363; DQ077905 

ROP12 2 XM_002367640; DQ096559 

ROP13 15 JN051291; JN051288; JN051285; JN051283; JN051279; JN051282; 

JN051280; JN051286; JN051289; XM_002364408; JN051281;  

JN051287; JN051278; JN051290; JN051284 

ROP14 2 XM_002364660; DQ096565 

ROP15 4 EF447218; AK317928; XM_002371223; DQ096561 

ROP16 16 GQ24909; GQ249083; GQ249088; GQ249090; GQ249082; DQ116422; 

XM_002365332; GQ249081; GQ249092; GQ249087; GQ249089;  

GQ249086; GQ249093; GQ249095; GQ249094; GQ249091 

ROP17 5 AM075203; XM_002365031; KC997178; KC997176; KC997177 

ROP18 24 GQ243216; GQ243210; JX045318; JX045319; GQ243211; GQ243207; 

GQ243215; GQ243209; GQ243208; GQ243205; GQ243213; JX045345;  

AM075204; GQ243202; JX045344; GQ243204; JX045334; JX045335; 

GQ243206; GQ243203; JX045346; JX045347; EF092842; JX045354 

SAG1 40 AY187278; S63900; AK317969; GQ253080; GQ253083; GQ253074; 

GQ253076; FJ455529; DQ872518; JX045363; DQ872517; JX045390;  

JX045392; JX045391; JX045393; JX045355; JX045357; JX045397; 

JX045398; JX045395; JX045396; JX045394; HM776940; GQ253086; 

GQ253075; GQ253073; X14080; JX045356; JX045421; XM_002368164; 

S73634; AY217784; AY661791; EF140712; AF110182; AY651825; 

DQ077664; DQ077665; EU700308; JX013909 

SAG2 55 AK317818; AF249697; M33572; AF249698; AF249696; AF357578; 

AF357582; AF357580; AF357581; AF357577; AF357579; JX045474;  

JX045473; JX045472; JX045470; JX045471; JX045492; JX045493; 

JX045491; JX045490; JX045489; FJ207520; JX045494; FJ207519; 

Y187279; EU650330; EU650329; EU258521; EU258523; EU258533; 

EU258520; EU258531; EU258522; EU258528; EU258519; KJ524441; 

AB667972; AB667973; AB667974; DQ000461; AY707925; AY707928; 

AY941252; AY707930; AY707926; AY707927; KC928258; EU053941; 

EU053943; EU053942; EU053944; EF585701; EF585702; EF585703; 

AY707929 

SAG3 47 L21720; XM_002371878; AK317978; AY187280; HQ291784; AF340227; 

HM585285; AF340229; JF312642; AF340228; JX218225; GU249509; 

GU139476; GU139477; JX218227; GU249510; JX218226; GU139472; 

GU139466; GU139468; GU139479; GU139478; GU139464; GU139463; 

EF585688; EF585689; GU139467; GU139475; GU139469; GU139473; 
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HM133638; GU139471; GU139465; KC928250; EF585685; EF585686; 

GU139470; HM133637; EF585694; EF585683; EF585684; KC928251; 

GU139474; GU139462; KC928254; KC928253; KC928252 

SAG4 5 Z69373; XM_002371410; AF340224; AF340225; AF340226 

SAG5A 4 AY190529; AY299532; AY299529; AY299530 

SAG5C 5 AY299534; AY299539; AY299535; AY299536; AY299538 

SAG5D 7 AY190530; AY299528; AY299523; AY299524; XM_002368526; 

AY299527; AY190528 

 

 

 

 

Supplementary table 2. Absolute values of number of sequences, polymorphisms, sequence 

length and IGV 

Genes Nº of 

sequences 

Nº of polymorphisms Sequence length 

(nt) 

IGV 
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ROP12 2 0 711 0 

ROP14 2 0 3186 0 

BTUB 17 6 1349 0.000262 

DHFR 12 3 786 0.000318 

MIC11 3 1 615 0.000542 

ROP4 3 3 1737 0.000576 

GRA7 85 37 708 0.000615 

GRA9 3 2 957 0.000697 

DHPS 10 7 976 0.000717 

GRA2 6 3 558 0.000896 

SAG3 47 50 1155 0.000921 

ROP9 3 3 1062 0.000942 

MIC4 15 25 1743 0.000956 

GRA6 93 67 693 0.00104 

SAG2 55 33 561 0.00107 

MIC10 3 2 597 0.001117 

SAG1 40 46 1008 0.001141 

MIC6 3 4 1050 0.00127 

ROP8 5 11 1728 0.001273 

GRA12 2 4 1311 0.001526 

MIC3 9 15 1080 0.001543 

ROP11 3 8 1548 0.001723 

ROP5 60 178 1653 0.001795 

ROP7 19 66 1728 0.00201 

GRA14 2 5 1227 0.002037 

ROP6 2 7 1694 0.002066 

MIC13 15 47 1407 0.002227 

GRA3 20 30 663 0.002262 
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ROP13 15 44 1203 0.002438 

GRA15 3 15 1908 0.002621 

ROP16 16 94 2124 0.002766 

GRA10 2 15 2687 0.002791 

SAG5D 7 22 1089 0.002886 

ROP15 4 11 924 0.002976 

ROP10 3 16 1761 0.003029 

ROP18 24 138 1671 0.003441 

ROP17 5 34 1827 0.003722 

GRA1 4 10 573 0.004363 

GRA5 6 10 363 0.004591 

GRA4 4 24 1038 0.00578 

GRA11 2 27 2259 0.005976 

GRA8 4 20 807 0.006196 

SAG4 5 16 516 0.006202 

RE 16 53 534 0.006203 

SAG5A 4 29 1089 0.006657 

B1 9 32 502 0.007083 

SAG5C 5 40 1104 0.007246 

ROP1 4 55 1368 0.010051 

ROP2 4 95 1698 0.013987 

“External” 

primers 

“Internal” 

primers Nested 

+     W    - +     W    - +     W    - 
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Table 1. Primers designed in this study and primers described in literature to B1 gene (B1) and 

repetitive element of 529 bp (RE) 
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Primers previously described for B1 

Primer 

name 
Sequence 5’ – 3’ 

Number of 

available 

sequences 

Principal reference 

Oligo 1* 

Oligo 4* 

Oligo 2* 

Oligo 3* 

GGAACTGCATCCGTTCATGAG 

TCTTTAAAGCGTTCGTGGTC 

TGCATAGGTTGCAGTCACTG 

GGCGACCAATCTGCGAATACACC 

1  

1  

1  

1  

Burg et al. 1989 

NN 

NN 

CTGGCAAATACAGGTGAAATG 

GTGTACTGCGAAAATGAATCC 

21  

16 
Melo et al. 2010 

NN 

NN 

AGAGACACCGGAATGCGATCT 

TTCGTCCAAGCCTCCGACT 

NA 

NA 
Fekkar et al. 2011 

TOXO-F 

TOXO-R 

TCCCCTCTGCTGGCGAAAAGT 

AGCGTTCGTGGTCAACTATCGATTG 

1 

1 
Lin et al. 2000 

NN 

NN 

TCGAAGCTGAGATGCTCAAAGTC 

AATCCACGTCTGGGAAGAACTC 

1 

1 
Lass et al. 2012 

Pml/S1 

Pml/AS1 

Pml/S2 

Pml/AS2 

TGTTCTGTCCTATCGCAACG 

ACGGATGCAGTTCCTTTCTG 

TCTTCCCAGACGTGGATTTC 

CTCGACAATA CGCTGCTTGA 

1 

4 

1 

11 

Grigg and Boothroyd 2001 

23 mer 

25 mer 

GGAGGACTGGCAACCTGGTGTCG 

TTGTTTCACCCGGACCGTTTAGCAG 

1 

1 
Costa et al. 2000 

Primers designed in this study 

Primer 

name 
Sequence 5` - 3` 

Number of 

available 

sequences 

Tm (ºC) Product size 

Actin gene 

ACTAF* 

ACTAR* 

TGGAAAAGATCTGGCACC 

TCCTGTTTGCTGATCCAC 

30 

30  

54,44 

54,48 
838 bp 

GRA7 gene 

GRA7FE* 

GRA7RE* 

GRA7FI* 

GRA7RI* 

CAAGCACCCGTTGACAGTCT 

ACGATGCACCCATACCAACAG 

CACCAGCATGGATAAGGCATC 

GCGAGCTTCTTCAGCAAGTCT 

81  

85  

81  

85  

60,53 

60,68 

59,12 

60,94 

322bp 

 

222 bp 
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JW63 

JW62 

 

GCACCTTTCGGACCTCAACAACCG 

TTCTCGCCTCATTTCTGGGTCTAC 

1 

1 

 

Pelloux et al. 1997 

B22 

B23 

AACGGGCGAGTAGCACCTGAGGAGA 

TGGGTCTACGTCGATGGCATGACAAC 

1 

1 
Hohlfeld et al. 1994 

B1-1 

B1-2 

TCTCTCAAGGAGGACTGGCA 

GTTTCACCCGGACCGTTTAG 

1 

1 
Costa and Bretagne 2012 

B1F1 

B1R1 

B1F2 

B1R2 

CCGTTGGTTCCGCCTCCTTC 

GCAAAACAGCGGCAGCGTCT 

CCGCCTCCTTCGTCCGTCGT 

GTGGGGGCGGACCTCTCTTG 

3 

17 

9 

22 

Meganathan et al. 2010 

Primers previously described for RE 

NN 

NN 

AGGCGAGGGTGAGGATGA 

TCGTCTCGTCTGGATCGCAT 

16 

16 
Cassaing et al. 2006 

TOX4 

TOX5 

CGCTGCAGGGAGGAAGACGAAAGTTG 

 CGCTGCAGACACAGTGCATCTGGATT 

11 

11 
Homan et al. 2000 

NN 

NN 

GAAAGCCATGAGGCACTCCA 

TTCACCCGGACCGTTTAGC 

NA 

NA 
Fekkar et al. 2011 

Toxo-9 

Toxo-11 

AGGAGAGATATCAGGACTGTAG 

GCGTCGTCTCGTCTAGATCG 

16 

16 
Reischl et al. 2003 

NF1* 

NR1* 

NF2* 

NR2* 

TGACTCGGGCCCAGCTGCGT 

CTCCTCCCTTCGTCCAAGCCTCC 

AGGGACAGAAGTCGAAGGGG 

GCAGCCAAGCCGGAAACATC 

15 

16 

16 

16 

Kong et al. 2012 

a Underlined bases indicate the polymorphic sites identified in the alignments 

* Primers used in this study  

NN - Primers without designation  

NA - Not available sequences.  
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Table 2. Cycles used for nested-PCR and PCR assays  

a The stages of denaturation, annealing and extension were repeated 30 times 

 

 Step 1 and 2 – B1 Step 1 - RE Step 2 - RE Step 1 and 2 – GRA7 Actin 

Initial denaturation 94ºC – 2 min 94ºC – 2 min 94ºC – 2 min 94ºC – 2 min 94ºC – 2 min 

Denaturation 94ºC – 40s 94ºC – 40 s 94ºC – 40s 94ºC – 40s 94ºC – 40s 

Annealing 63ºC – 40s 68ºC – 40s 61ºC – 40s 59ºC – 40s 53ºC – 40 s 

Extension 68ºC – 40s 69ºC – 40s 69ºC – 40s 63ºC – 40s 72ºC – 40 s 

Final extension 69ºC – 3 min 69ºC – 3 min 69ºC – 3 min 63ºC – 3 min  72ºC – 3 min 


