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Resumo 

Pistacia vera é um fruto de casca rija muito apreciado pelas suas características 

organoléticas e pelos potenciais benefícios para a saúde. Contudo, o pistácio é classificado 

como um alimento potencialmente alergénico que é responsável por desencadear reações 

mediadas por IgE em indivíduos alérgicos. Tal como para outros frutos de casca rija, a 

prevalência da alergia ao pistácio parece estar a aumentar à escala global. Uma avaliação 

eficaz para o risco da presença de alergénios é uma questão fundamental para a indústria 

alimentar e para as entidades reguladoras, que requerem métodos rápidos, específicos e 

sensíveis para detetar vestígios de alergénios em alimentos processados.  

Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de métodos, com base na reação 

em cadeia da polimerase (PCR) qualitativa e em PCR em tempo real para a deteção de 

pistácio em alimentos processados. Para tal, foram preparadas misturas de referência com 

quantidades conhecidas de pistácio em massa alimentícia (50-0.0001%, n=12), bem como 

misturas cegas (8-0.25%, n=4). Similarmente, foram também preparadas misturas modelo 

de pistácio em gelado (50-0.0001%, n=12) e respetivas misturas de validação (8-0.25%, 

n=4) para simular a aplicação a amostras reais e, ao mesmo tempo, avaliar o efeito de 

matriz. Foram avaliados 3 genes marcadores (que codificam os alergénios Pis v 1, Pis v 2 

e Pis v 5) por PCR qualitativa. A extração do ADN foi efetuada usando o kit comercial 

NucleoSpin® Food. O rendimento, a pureza e integridade dos extratos foram avaliados por 

espectrofotometria de UV/Vis e eletroforese em gel de agarose. A especificidade de cada 

par de primers foi avaliada com várias espécies de plantas e animais. 

A PCR qualitativa com alvo no gene que codifica o alergénio Pis v 2 foi a que 

apresentou melhor sensibilidade, tanto absoluta como relativa, até 1 pg de ADN de pistácio 

e 50 mg/kg de pistácio em massa, respetivamente. Com base neste marcador molecular, 

foi desenvolvida uma metodologia inovadora baseada em single-tube nested real-time 

PCR, a qual permitiu detetar/quantificar até 100 mg/kg de pistácio em massa e 1 pg de 

ADN de pistácio (1,7 cópias de ADN de pistácio). A aplicação desta nova metodologia a 

misturas modelo de pistácio em gelado permitiu obter uma sensibilidade absoluta igual ao 

modelo anterior (1 pg de ADN de pistácio), mas com uma sensibilidade relativa de 5 mg/kg 

de pistácio em gelado. Pelos resultados pode inferir-se que o efeito da matriz nas misturas 

de massa é muito superior ao gelado, uma vez que o limite de deteção/quantificação foi 

20x mais baixo com a segunda matriz. Pode-se concluir que este trabalho permitiu propor 

novas ferramentas sensíveis para a deteção/quantificação de alergénios do pistácio em 

diferentes matrizes alimentares. 

Palavras-chave: Pistacia vera L., Anacardiaceae, alergia alimentar, alergénios, 

marcadores de ADN, deteção de pistácio, PCR em tempo real.  
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Abstract 

Pistacia vera is a tree nut that is highly appreciated for its organoleptic characteristics 

and potential health benefits. However, pistachio nut is also classified as an allergenic food, 

which is responsible for triggering IgE-mediated reactions in allergic individuals. Like for 

other nuts, the prevalence of pistachio nut allergy seems to be increasing at a global scale. 

The establishment of an effective allergen risk assessment is a key issue for food industry, 

policy makers and regulatory agencies, who demand fast, specific and sensitive methods 

to detect trace amounts of allergens in processed foods.  

This study aimed at developing methods based on qualitative polymerase chain 

reaction (PCR) and real-time PCR for the detection/quantification of pistachio allergens in 

processed foods. For this purpose, model mixtures of pasta spiked with known quantities 

of pistachio (50-0.0001%, n=12) and blind mixtures (8-0.25%, n=4) were prepared. 

Similarly, model mixtures of pistachio in ice-cream (50-0.0001%, n=12) and respective 

validation mixtures (8-0.20%, n= 4) were also prepared, in order to evaluate the matrix 

effect. Three molecular markers (genes coding for allergens Pis v 1, Pis v 2 and Pis v 5) 

were evaluated by qualitative PCR. DNA extraction was performed using the commercial 

NucleoSpin® Food kit. The yield, purity and integrity of the extracts were evaluated by 

UV/Vis spectrophotometry and agarose gel electrophoresis. The specificity of each set of 

primers was assessed using several species of plants and animals. 

The qualitative PCR results suggest that the set of primers targeting the Pis v 2 gene 

revealed the highest absolute and relative sensitivities, detecting down to 1 pg of pistachio 

DNA and 50 mg/kg (0.005%) of pistachio in pasta, respectively. Based on this molecular 

marker, an innovative methodology based on single-tube nested real-time PCR was 

developed, which allowed to detect/quantify down to 100 mg/kg of pistachio in pasta and 1 

pg of pistachio DNA (1.7 copies of DNA). The application of this new methodology to model 

mixtures of pistachio ice-cream allowed an absolute sensitivity similar to the previous model 

(1 pg of pistachio DNA), but with a higher relative sensitivity (5 mg/kg of pistachio ice-

cream). From the results, it can be inferred that the matrix effect is higher for the mixtures 

made with pasta than with ice-cream, since the limit of detection/quantification was 20-fold 

lower with the second matrix. It can be concluded that this work allowed proposing novel 

sensitive tools for the detection/quantification of pistachio allergens in different food 

matrices.  

 

Keywords: Pistacia vera L., Anacardiaceae, food allergy, allergens, DNA markers, 

pistachio nut detection, real-time PCR.  
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1 Introdução 

O pistácio é um fruto de casca rija que pertence à família taxonómica Anacardiaceae, 

mais especificamente ao género Pistacia. O número exato de espécies incluídas neste 

género não é consensual, uma vez que várias espécies apresentam mais do que uma 

denominação científica, dificultando assim a sua correta classificação taxonómica (AL-

Saghir e Porter 2012, Yi et al., 2008). De acordo com o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos – Rede de Informação de Recursos de Germoplasma (USDA-GRIN), o 

género Pistacia inclui pelo menos 12 espécies diferentes (Tabela 1), algumas delas 

contendo várias subespécies (USDA-GRIN 2017). Dentro deste género, Pistacia vera é 

das espécies com maior interesse económico, principalmente devido aos seus frutos 

comestíveis (AL-Saghir e Porter 2012, Kashaninejad et al., 2006). No entanto, as outras 

espécies do género Pistacia também possuem algum interesse comercial, sendo utilizadas 

com diferentes finalidades, nomeadamente como fonte de materiais (madeira, gomas, 

resinas, corantes e taninos), de combustíveis e de compostos para uso na medicina 

tradicional (Tabela 1). A espécie Pistacia vera é nativa da Ásia Central (por exemplo, 

Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Uzbequistão) e da Ásia Ocidental 

(por exemplo, Afeganistão e Irão), mas hoje em dia é também cultivada em muitos países 

da América, Europa e África. Em 2014, o pistácio representou 6% da produção mundial de 

frutos de casca rija. No mesmo ano, o principal produtor foi o Irão (48,4%), seguido dos 

EUA (27,2%), Turquia (9,3%) e China (9,0%), assegurando assim quase 94% da produção 

global de pistácio. Em termos de importância comercial (importação/exportação), o pistácio 

ocupou o terceiro lugar entre os outros frutos de casca rija, logo atrás da amêndoa e do 

caju (FAOSTAT 2017). 

Os membros do género Pistacia são uma das mais antigas árvores de floração, 

apresentando pequeno a médio porte e polinização pelo vento. Estas espécies são árvores 

de folha caduca temperada com adaptações fisiológicas a condições ambientais desérticas 

e salinas, estando bem adaptadas a verões longos, quentes e secos, a invernos 

moderados e parecem tolerar bem a alcalinidade e salinidade dos solos (Ferguson e 

Kallsen 2016, Kallsen et al., 2009, Kashaninejad e Tabil 2011). Considerando que as 

árvores de pistácio são dioicas, ambas as árvores femininas e masculinas são necessárias 

para a produção de fruto (Ferguson e Kallsen 2016). Há um grande número de cultivares 

de pistácio, mas dependendo da região geográfica, diferentes variedades podem ser 

encontradas. Kerman, Red Aleppo, Joley, Trabonella, Bronte, Kastel, Rashti e Sfax são 

alguns exemplos de cultivares femininas, enquanto Peter, Nazareth, Randy, Ask e Chico 

são exemplos de cultivares masculinos (Kallsen et al., 2009, Parfitt et al., 2016). 



 

Tabela 1 – Importância económica, distribuição geográfica e alergénios identificados nas 12 espécies pertencentes ao género Pistacia (USDA-GRIN 2017). 

Espécies Subespécies Importância económica Distribuição geográfica 
Proteínas 
alergénicas 

Pistacia aethiopica - - África (p. ex. Tanzânia, Etiópia) e Ásia-Temperada (p. ex. Iémen). - 

Pistacia atlantica 
(apresenta 4 subespécies) 
 

P. atlantica subsp. atlantica, 
P. atlantica subsp. cabulica, 
P. atlantica subsp. mutica, 
P. atlantica subsp. Kurdica 
(provavelmente um híbrido de 
P. vera × P. khinjuk, também 
conhecida como P. eurycarpa) 

Alimento humano: fruto; fontes 
genéticas, materiais: taninos e 
corantes. 

África (p. ex. Argélia, Líbia, Marrocos, Tunísia), Ásia-Temperada 
(p. ex. Afeganistão, Irão, Síria, Turquia), Ásia-Tropical (p. ex. 
Índia e Paquistão) e Europa (p. ex. Grécia). 

- 

Pistacia chinensis (também 
conhecida como P. 
philippinensis) (apresenta 2 
subespécies) 

P. chinensis subsp. chinensis 
P. chinensis subsp. integerrima 
(também conhecida como P. 
integerrima) 

Fins ornamentais, fontes genéticas, 
alimento humano: vegetal, 
combustíveis: biomassa para a 
geração de energia, materiais: 
madeira, corante/tanino 

Ásia-Temperada (p. ex. China, Taiwan) e Ásia-Tropical (p. ex. 
Filipinas). Ásia Ocidental (p. ex. Afeganistão) e Ásia-Tropical (p. 
ex. Índia, Myanmar). 

- 

Pistacia coccinea (também 
conhecida como P. 
weinmanniifolia) 

- Fontes genéticas Ásia-Temperada (p. ex. China) e Ásia-Tropical (p. ex. Myanmar e 
Vietname). 

- 

Pistacia khinjuk - Fontes genéticas, materiais: 
cola/resina. 

Norte de África (p. ex. Egipto), Ásia-Temperada (p. ex. 
Tajiquistão, Irão, Turquia) e Ásia-Tropical (p. ex. Paquistão, 
Índia). 

- 

Pistacia lentiscus - Aditivos alimentares; fontes 
genéticas, materiais: cola/resina, 
medicina tradicional  

África (p. ex. Marrocos, Tunísia), Ásia Ocidental (p. ex. Israel, 
Síria, Turquia) e Europa (p. ex. França, Portugal, Espanha, 
Grécia, Itália). 

- 

Pistacia mexicana - Fontes genéticas América do Norte (p. ex. México) e América do Sul (p. ex. 
Guatemala, Honduras). 

- 

Pistacia saportae 
(provavelmente um híbrido 
de P. lentiscus × P. 
terebinthus) 

- Fontes genéticas África (p. ex. Argélia e Marrocos), Ásia-Temperada (p. ex. Israel) 
e Europa (p. ex. Itália, França, Portugal). 

- 

Pistacia simaruba (também 
conhecida como Bursera 
simaruba) 

- Fins ornamentais, combustíveis, 
materiais (cola/resina), medicina 
tradicional 

América do Norte (e. g. México, EUA), América do Sul (p. ex. 
Brasil, Venezuela,), América Central (p. ex. Belize; El Salvador), 
Caraíbas (p. ex. Anguilla; Cuba). 

 

Pistacia terebinthus 
(apresenta 2 subespécies) 

P. terebinthus subsp. 
Terebinthus 
P. terebinthus subsp. palaestina 
(também conhecida como P. 
palaestina) 

Alimento humano (fruto), fontes 
genéticas, materiais (cola/resina, 
tanino/corante) 

África (p. ex. Marrocos, Tunísia), Ásia-Temperada (p. ex. Síria, 
Turquia) e Europa (p. ex. França, Portugal, Espanha, Itália). 

- 

Pistacia texana - Fontes genéticas América do Norte (p. ex. México, EUA). - 

Pistacia vera  - Alimento humano (fruto de casca 
rija), fontes genéticas 

Ásia Central (p. ex. Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, 
Turquemenistão, Uzbequistão) e Ásia Ocidental (p. ex. 
Afeganistão; Irão). 

Pis v 1, Pis v 2, Pis v 
3, Pis v 4, Pis v 5 
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Botanicamente, os frutos do pistácio (Pistacia vera) são drupas semi-secas (por exemplo, 

como as amêndoas e pêssegos) compostas das seguintes partes: um combinado de 

exocarpo e mesocarpo carnoso (formando o casco carnudo), e um endocarpo rígido. O 

endocarpo é designado como casca, que inclui a semente comestível. Hoje em dia, o 

pistácio é bastante apreciado em todo o mundo devido ao seu agradável sabor/aroma, 

sendo consumido de várias formas: torrado/salgado, como snack ou como ingrediente 

numa grande variedade de alimentos (chocolates, gelados e produtos de confeitaria) 

(Kashaninejad e Tabil 2011, López-Calleja et al., 2014).  

O consumo de frutos de casca rija tem vindo a aumentar, possivelmente, pelos 

alegados benefícios para a saúde e por estar associado a hábitos/dietas alimentares 

saudáveis. No entanto, o aumento do consumo poderá também contribuir para um aumento 

do fator de risco para o desenvolvimento de alergias aos frutos de casca rija. Por esta 

razão, nos últimos 30 anos, tem sido criada legislação específica para proteger a saúde de 

todos os consumidores, mas com especial impacte para os indivíduos 

sensibilizados/alérgicos. Em teoria, qualquer alimento pode ser considerado 

potencialmente alergénico, contudo, é de consenso geral que oito grupos de alimentos 

(cereais contendo glúten, frutos de casca rija, amendoim, soja, ovos, leite, crustáceos e 

peixe) são a principal causa para a maioria (~90 %) das reações alérgicas relatadas. 

Consequentemente, a rotulagem desses alimentos é obrigatória para a maioria dos 

países/regiões (Gendel 2012, Taylor e Baumert 2015). Dentro da União Europeia, a lista 

prioritária de alimentos alergénicos com rotulagem obrigatória inclui 14 grupos (cereais 

contendo glúten, frutos de casca rija, amendoim, soja, ovos, leite, crustáceos, peixe, 

mostarda, aipo, moluscos, tremoço, sésamo e sulfitos) que devem ser destacados do resto 

dos ingredientes, independentemente da sua quantidade (Diretiva 2007/68/EC, 

Regulamento (EU) No 1169/2011). Para indivíduos sensibilizados/alérgicos, a descrição 

pormenorizada e correta de todos os ingredientes potencialmente alergénicos no rótulo é 

de vital importância, pelo facto de ser a única forma de prevenir a ocorrência de reações 

alérgicas, pois quantidades vestigiais, podem colocar em risco a saúde dos consumidores 

(Mills et al., 2004; Barbieri e Frigeri, 2006). Por esta razão, é crucial o desenvolvimento de 

métodos analíticos rápidos, sensíveis e confiáveis para a deteção de alergénios de forma 

a proteger os consumidores alérgicos e também ajudar a indústria a cumprir com a 

legislação (López-Calleja et al., 2014; Slowianek and Majak, 2011). 

 

1.1 Efeitos benéficos do consumo de pistácio 

Em geral, os frutos de casca rija são uma boa fonte de macronutrientes (por exemplo, 

lípidos, proteínas), micronutrientes (por exemplo, minerais, vitaminas), compostos 
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bioativos (por exemplo, tocoferóis, fosfolípidos) e fitoquímicos (por exemplo, polifenóis, 

flavonoides, alcaloides). Entre estes últimos, destacam-se os carotenoides (luteína), 

fitoesteróis e os compostos fenólicos (flavonoides e resveratrol), que juntamente com a 

elevada proporção de ácidos gordos monoinsaturados, elevado teor de minerais/vitaminas 

e densidade calórica relativamente baixa fazem do pistácio um alimento saudável (Seeram 

et al., 2008). 

O pistácio apresenta um conteúdo relativamente elevado em arginina (aminoácido não 

essencial) que contribui para manter a flexibilidade das artérias e para melhorar o fluxo 

sanguíneo por aumento do óxido nítrico (levando ao relaxamento dos vasos sanguíneos). 

Este fruto de casca rija também tem sido associado a uma melhoria do perfil lipídico do 

sangue, por diminuir os níveis de triacilgliceróis. O pistácio parece ter vários efeitos 

protetores a nível cardiovascular, ajudando a reduzir o risco de doenças cardíacas 

coronárias. Dentro do grupo dos frutos de casca rija, o pistácio é o que apresenta o nível 

mais elevado de fitoesteróis (que são estruturalmente semelhantes ao colesterol), 

nomeadamente o β-sitosterol, sendo provável que contribua para a redução do colesterol. 

Além disso, o pistácio também tem sido associado ao aumento de antioxidantes séricos 

(Ros 2010, Vadivel et al., 2012). Este fruto de casca rija tem sido usado na medicina 

tradicional para tratar várias condições clínicas como cirrose, distúrbios abdominais, 

abscessos, amenorreia, contusões, feridas, traumatismo e disenteria (Dreher 2012, 

Kashaninejad e Tabil 2011, Sheridan et al., 2007, Singh e Kaur 2013, Tomaino et al., 2010).  

Apesar de todos os benefícios para a saúde atribuídos ao consumo de frutos de casca 

rija, estes podem levar a reações alérgicas mediadas pelas imunoglobulinas E (IgE) em 

indivíduos sensibilizados/alérgicos. 

 

1.2 Considerações gerais sobre alergias alimentares 

A alergia alimentar é definida como uma reação adversa a um dado alimento, na qual 

podem estar envolvidos diferentes mecanismos imunológicos (Muraro et al., 2014b). Cada 

alimento é composto por um conjunto complexo de proteínas, as quais se podem comportar 

de forma diferente em relação ao seu potencial de sensibilizar e interagir com o sistema 

imunológico. Os alergénios alimentares são definidos bioquimicamente como 

glicoproteínas solúveis em água com baixo peso molecular (10 a 70 kDa), apresentando 

elevada resistência ao calor, a pH ácidos e à atividade proteolítica (Sicherer 2011b). Como 

consequência, as reações alérgicas podem ocorrer quando o alimento é ingerido cru, 

processado ou mesmo digerido (Burks et al., 2012).  

Apesar das alergias alimentares serem tipicamente mediadas por IgE, elas também 

podem incluir outras respostas imunológicas, podendo ser não mediadas por IgE (por 
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exemplo, doença celíaca), uma combinação de ambas (mediada por IgE e não-IgE) 

(gastroenterite eosinofílica) e mediada por células (por exemplo, dermatite alérgica por 

contacto) (Boyce et al., 2010, Burks et al., 2012). Consequentemente, os órgãos ou 

sistemas alvo podem ser afetados de forma distinta de acordo com cada mecanismo 

imunológico. As reações cutâneas são as manifestações mais frequentes das alergias 

alimentares e incluem distúrbios mediados por IgE (por exemplo, angioedema, urticária 

aguda), mediados por células (por exemplo, dermatite de contato) e uma combinação 

mediada por IgE e células (por exemplo, dermatite atópica) (Boyce et al., 2010). As 

respostas imunológicas relacionadas com o trato gastrointestinal são tipicamente 

mediadas por IgE, tal como a hipersensibilidade gastrointestinal imediata (por exemplo, 

vómitos agudos), embora as reações não mediadas por IgE (por exemplo, protocolite 

alérgica, síndrome de enterocolite) e/ou uma combinação de ambas (IgE/não-IgE) possam 

também estar associadas a alergias alimentares. As manifestações respiratórias da alergia 

alimentar mediada por IgE ocorrem frequentemente durante reações alérgicas sistémicas, 

estando associadas a episódios de anafilaxia. Contrariamente, sintomas respiratórios 

isolados, nomeadamente os relacionados com rinite e asma, não são considerados 

causados por alergia alimentar (Boyce et al., 2010). 

Uma reação alérgica é normalmente caracterizada por respostas inflamatórias 

pronunciadas do tipo 2 e IgE específica para alergénios e ligações à célula de IgE 

específicas para o alergénio. A fisiopatologia engloba três mecanismos principais que 

dizem respeito à degradação da tolerância, à sensibilização ao alergénio e à reatividade 

dos alergénios (Bauer et al., 2015). A perda de tolerância promove a sensibilização ao 

alergénio, que é caracterizada por respostas imunes dominantes das células T-helper-2 

(TH2) e mudança de classe de células B para IgE e IgG. Consequentemente, a inflamação 

conduzida pelas células TH2 leva à produção de citoquinas específicas, nomeadamente 

as interleucinas (IL) -4, IL-5 e IL-13. As IL-4 são responsáveis pela proliferação de células 

TH2, mudança de isótipo de células B e desenvolvimento dos mastócitos, enquanto as IL-

5 induzem o crescimento, o amadurecimento, o recrutamento e a ativação de eosinófilos. 

As IL-13 promovem a síntese de IgE, o recrutamento de eosinófilos e basófilos, e produção 

e atividade do muco de células epiteliais. Em geral, as células epiteliais em múltiplos locais, 

incluindo a pele, pulmão e intestino, servem de barreira contra proteínas estranhas. No 

entanto, uma permeabilidade aumentada desta barreira epitelial está associada à 

sensibilização antigénica e ao desenvolvimento da alergia (Bauer et al., 2015). 

A maioria das reações mediadas por IgE surgem nas primeiras duas horas após a 

ingestão do alimento ofensivo e a fisiopatologia engloba duas fases, sensibilização e 

elicitação (Figura 1) (Pelz e Bryce 2015, Vickery et al., 2011). A sensibilização alérgica 

pode ocorrer diretamente através do trato gastrointestinal ou indiretamente por via 
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respiratória ou exposição cutânea. A fase de sensibilização envolve a iniciação das células 

T após ativação das células dendríticas, resultando numa resposta às células TH2 que se 

caracteriza pela produção de diferentes tipos de interleucinas (IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13) pelas 

células T CD4+. Posteriormente, essa resposta leva à produção de IgE pelas células B 

(Pelz e Bryce 2015, Vickery et al., 2011). A elicitação acontece após uma reexposição ao 

alergénio, quando a IgE se liga ao seu recetor de alta afinidade na superfície dos 

mastócitos, havendo libertação de mediadores, como os leucotrienos, prostaglandinas e 

histamina que são responsáveis pelos sintomas clássicos (urticária, rinite, angioedema, 

broncospasmo, laringospasmo ou anafilaxia) das reações alérgicas (Burks et al., 2012, 

Sicherer 2011b, Vickery et al., 2011). No entanto, é importante salientar que a 

sensibilização a um determinado alergénio pode ocorrer sem evidência de manifestações 

clínicas, sugerindo que a presença de IgE no soro de um individuo pode não seja suficiente 

para confirmar o diagnóstico de alergia alimentar (Pelz e Bryce 2015). 

 

 

Figura 1 – Mecanismo de uma reação alérgica mediada por IgE. 

 

Ultimamente, vários fatores internos e ambientais têm sido associados como 

potenciadores para o desenvolvimento de alergias alimentares. Dessa forma, aspetos 

genéticos (associações familiares e genes específicos), associação com doenças atópicas 

(por exemplo, dermatite atópica) e condições pré-existentes (por exemplo, asma), género 

(masculino/feminino), tempo e via de exposição ao alergénio (por exemplo, exposição 

tópica/respiratória), componentes da dieta (consumo reduzido de ácidos gordos 

polinsaturados de ω-3 e vitamina D) e diferenças geográficas nos hábitos alimentares têm 

sido apontados como fatores de risco para o desenvolvimento de alergias alimentares 
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(Lack 2008, Sicherer 2011a, Sicherer e Sampson 2014). A severidade de uma reação 

alérgica é altamente dependente, não só da fisiologia de cada indivíduo 

sensibilizado/alérgico, mas também da quantidade de alimento ingerido, do tipo de 

processamento a que foi sujeito e das possíveis interações com outros componentes 

alimentares (Boyce et al., 2010). Além disso, fatores como a velocidade de absorção do 

alimento, a ingestão de alimentos seguida da prática de exercício-físico (por exemplo, 

anafilaxia induzida pelo exercício-físico) (Barg et al., 2011) e a idade do paciente, podem 

contribuir para um aumento da severidade de uma reação alérgica (Sicherer 2011a). O 

desenvolvimento de alergias alimentares também depende da fase em que alimento 

ofensivo é introduzido na dieta. No caso de alergias aos frutos de casca rija, muitas vezes 

aparecem no início da infância, por volta dos 2 anos de idade (quando os frutos de casca 

rija são normalmente introduzidos na dieta da criança) e geralmente tendem a persistir 

durante toda a vida (Kagan 2003, Savage et al., 2016). 

Apesar do crescente aumento do conhecimento acerca das alergias alimentares, a 

severidade de uma reação alérgica é muito difícil de prever, o que sugere que ainda a 

necessidade de investigação em relação a este tópico. 

 

1.3 Prevalência da alergia ao pistácio 

As alergias alimentares são um problema de saúde pública com ênfase especial nos 

países desenvolvidos, no entanto, estas começam também a ter expressão nos países em 

desenvolvimento. A prevalência das alergias alimentares parece ser maior em crianças, 

embora dados recentes mostrem que estão a tornar-se cada vez mais comuns entre 

adolescentes e jovens adultos (Tang e Mullins 2017). Até agora, a maioria dos dados 

utilizados para estimar a prevalência de alergias a alimentos provém de inquéritos e 

questionários, em oposição a indicadores mais objetivos, como os testes de provocação 

oral e os testes de provocação oral duplamente cega e controlada com placebo (Zuidmeer 

et al., 2008). Mais recentemente, também têm sido utilizados como ferramentas indiretas 

para estimar a prevalência de alergias alimentares os dados de admissão hospitalar com 

diagnóstico de reações alérgicas moderadas a graves a alimentos, provenientes de bancos 

de dados governamentais dos países ocidentais (Tang e Mullins 2017). 

A prevalência mundial da alergia induzida por alimentos está ainda longe de 

corresponder ao valor real, uma vez que depende de inúmeros fatores, tais como 

definições de alergia, populações de estudo, metodologias, variação geográfica, idade dos 

indivíduos, exposições alimentares, entre outras, que influenciam fortemente as 

estimativas (Sicherer e Sampson 2014). Atualmente, já existem alguns estudos sobre a 

prevalência de alergias a frutos de casca rija com base em indicadores objetivos, 
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nomeadamente, os testes de provocação alimentar (em forma aberta, fechada ou em 

duplamente cega com placebo) (Burney et al., 2010, Burney et al., 2014, Nwaru et al., 

2014). No entanto, a literatura disponível geralmente relata a avelã como modelo para as 

alergias a frutos de casca rija, dificultando o acesso a informações sobre a prevalência da 

alergia a outros frutos de casca rija (por exemplo, pistácio). 

No que diz respeito à alergia ao pistácio, a sua prevalência foi estimada em poucas 

regiões. Na Europa, encontram-se quatro estudos na literatura, sendo que um foi realizado 

na França, um na Suécia, um na Finlândia e um no Reino Unido. De acordo com um 

questionário realizado em crianças e adolescentes de diferentes escolas (infantário, ensino 

básico e ensino secundário) no norte da França, como parte de um projeto de cuidados 

personalizados para melhorar a integração escolar de crianças alérgicas, estima-se que a 

prevalência ao pistácio/caju é de 27% nos anos de 2015-2016 (Pouessel et al., 2016). 

Utilizando os registos clínicos de pacientes com idades compreendidas entre os 0 e os 18 

anos (n = 371 crianças) que foram admitidos com sintomas de reações graves a alimentos 

em três hospitais pediátricos de Estocolmo (Suécia) durante o ano de 2007, Vetander et 

al. (2012) estimaram uma prevalência de 2% de pacientes com reação alérgica ao pistácio. 

Com base em dados de testes cutâneos (Skin Prick Tests - SPT) provenientes do Hospital 

Skin and Allergy em Helsínquia (Finlândia) entre os anos de 1997 e 2013, Uotila et al. 

(2016) descreveram os perfis de sensibilização cruzada de frutos de casca rija comestíveis 

numa área endémica de árvores betuláceas. Neste estudo, a prevalência da alergia ao 

pistácio foi estimada em 14% para indivíduos sem sensibilização às betuláceas, enquanto 

em indivíduos com sensibilização concomitante ao pólen das betuláceas, a prevalência foi 

de 55%. O rácio de prevalência da reatividade ao pistácio em indivíduos com e sem 

sensibilização ao pólen de betuláceas foi cerca de 3,90, que é menor do que a taxa de 

prevalência de sensibilização para avelã (15,86), amêndoa (12,96) ou amendoim (8,31). 

Num estudo realizado em Leicester (Reino Unido), Luyt et al. (2016) avaliaram as 

diferenças étnicas na prevalência da alergia ao pistácio, usando dados de testes cutâneos 

feitos a crianças caucasianas (de origem europeia) e a crianças do sul da Ásia num período 

de 3 anos (2012-2014). A prevalência da alergia ao pistácio foi estimada em 2,6% numa 

população de estudo composta por 2.638 indivíduos. Dentro dessa estimativa, o pistácio 

foi avaliado com uma prevalência de 25,7% para crianças sul asiáticas e de 6,9% para 

caucasiana. Os autores também relataram que as crianças do sul da Ásia são 3,7 vezes 

mais propensas a serem alérgicas ao pistácio do que as crianças caucasianas, uma vez 

que este fruto é tradicionalmente usado na culinária asiática (produtos de confeitaria, doces 

e caril). 

Num outro estudo realizado em 735 escolas de Ancara na Turquia (país da Eurásia), 

crianças e adolescentes (11-15 anos) (n=11.500) foram avaliados por meio de um 
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questionário (Kaya et al., 2013). Indivíduos com história clínica consistente com alergia 

alimentar mediada por IgE (n=107) foram avaliados adicionalmente com testes cutâneos 

(in vivo) e por medição do nível sérico de IgE. A prevalência de alergias a diferentes 

alimentos foi determinada com base nos resultados de testes de provocação oral. 

Considerando a alergia ao pistácio, a sua prevalência foi estimada em 6,7% para indivíduos 

com alergia alimentar confirmada (Kaya et al., 2013). Dentro dos países asiáticos, foi 

realizado um estudo em 14 hospitais universitários da Coreia do Sul durante 5 anos (2009-

2013), reportando uma prevalência de alergia ao pistácio de 0,8%, considerando uma 

população de estudo com 126 indivíduos com reações alérgicas graves aos alimentos 

(anafilaxia) (Jeong et al., 2017). 

Nos EUA, a prevalência das alergias aos frutos de casca rija foi determinada com base 

num questionário que englobou um período de 11 anos (1997-2008). Em 2008, a 

prevalência de alergias aos frutos de casca rija na população de estudo (n=12.683) foi de 

1,4%. Entre os indivíduos alérgicos aos frutos de casca rija (n=194), a prevalência da 

alergia ao pistácio foi estimada em 9,8% (Sicherer et al., 2010). 

A prevalência das alergias alimentares, como o caso da alergia ao pistácio, começa 

gradualmente a ser avaliada. Dentro do que está disponível na literatura, a maioria dos 

estudos são muito recentes (2016), realçando que estão a ser realizados mais esforços 

para melhorar o conhecimento sobre a prevalência de diferentes alergias alimentares. 

 

1.4 Diagnóstico, co-sensibilização e reatividade cruzada da alergia ao 

pistácio 

Em geral, as diretrizes para o diagnóstico da alergia alimentar incluem a história clínica 

e observação do paciente, a determinação da sensibilização específica a alimentos, dietas 

de eliminação para fins de diagnóstico e testes de provocação oral (Muraro et al., 2014b). 

Uma história clínica bem documentada é fundamental para diagnosticar uma alergia 

alimentar, uma vez que ajuda a identificar possíveis alimentos causadores de reações 

alérgicas, bem como, sugerir que tipo de mecanismo imunológico possa estar envolvido 

(por exemplo, IgE ou não-IgE) (Skypala et al., 2015). Além disso, também ajuda a 

determinar o tempo e a cronicidade da resposta alérgica, sintomas, severidade e sinais, 

reprodutibilidade, histórico familiar, cofatores conhecidos ou problemas médicos 

coexistentes (por exemplo, asma). Após definição da história clínica de uma alergia 

alimentar, os ensaios in vivo (testes cutâneos) e/ou in vitro (determinação do nível IgE 

sérico - sIgE) são normalmente os testes de primeira linha para determinar a sensibilização 

IgE aos alimentos. Tanto os testes cutâneos como os testes séricos (IgE), podem ser bons 

indicadores para a sensibilização IgE, contudo nem sempre permitem prever clinicamente 
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a alergia alimentar (Muraro et al., 2014b). Com base nos dados recolhidos da história 

clínica, testes cutâneos e/ou sIgE, uma dieta de eliminação dos alimentos suspeitos de 

induzir uma reação alérgica é frequentemente recomendada para aliviar significativamente 

os sintomas (2-4 semanas para sintomas mediados por IgE ou até 6 semanas para os não 

mediados por IgE). Os testes de provocação oral (tanto de forma aberta, fechada ou 

duplamente cega), que devem ser realizados num ambiente controlado com equipamento 

apropriado e pessoal bem treinado, são comummente usados para confirmar o diagnóstico 

de alergia alimentar. O diagnóstico de alergia ao pistácio geralmente segue as mesmas 

diretrizes gerais. Tal como no caso de outros alimentos, o diagnóstico da alergia ao pistácio 

começa com a definição da história clínica do paciente seguindo-se os testes cutâneos 

e/ou sIgE. Os testes cutâneos com uma mancha de tamanho > 3 mm e testes sIgE com 

valores > 0,35 kUA/L são, normalmente, considerados como positivos. Maloney et al. 

(2008) avaliaram o uso de medições sIgE para o diagnóstico de alergia a amendoins, a 

frutos de casca rija e a sementes. Dentro dos indivíduos com sintomas observáveis de 

alergia ao pistácio, o valor médio para sIgE foi de 9,01 kUA/L, mas com 7% dos indivíduos 

a apresentarem sIgE <0,35 kUA/L. Num outro estudo, descrevendo a correlação entre os 

resultados de testes cutâneos e séricos (IgE) em adultos com suspeita de alergia alimentar, 

Ling et al. (2016) reportaram uma boa correlação para a sensibilização ao pistácio (0,65; 

IC 95%). Mais tarde, Couch et al. (2017) descreveram a comparação de dados cutâneos e 

sIgE com resultados de testes de provocação oral. No caso de indivíduos com 

sensibilização ao pistácio, 31% falharam nos testes de provocação oral, confirmando a 

ausência de alergia ao pistácio. Destes, 75% apresentaram valores sIgE <2 kUA/L e 25% 

apresentaram testes cutâneos com uma mancha <3 mm. 

O pistácio pertence à família Anacardiaceae que também inclui o caju (Anacardium 

occidentale) e a manga (Mangifera indica). O pistácio e o caju são geneticamente muito 

próximos, levando à ocorrência de casos de co-sensibilização e/ou reatividade cruzada. 

Por definição, a co-sensibilização descreve a presença de IgE específicas para epítopos 

distintos e únicos em diferentes fontes de alergénios, enquanto a reatividade cruzada 

refere-se à presença de IgE que reconhecem moléculas homólogas de diferentes fontes 

de alergénios (Barocci et al., 2016). Os fenómenos de co-sensibilização e/ou de reatividade 

cruzada entre alergénios do pistácio e do caju são bastante elevados, com indivíduos que 

apresentam IgE específicas para ambos os frutos de casca rija e/ou IgE que reconhecem 

proteínas homólogas no pistácio e no caju (Uotila et al., 2016, van der Valk et al., 2017). 

Utilizando dados provenientes de testes cutâneos durante um período de 17 anos (1997-

2013), Uotila et al. (2016) reportaram uma co-sensibilização relevante entre o caju e o 

pistácio, evidenciando uma das ligações mais fortes entre os frutos de casca rija 

comestíveis. Num outro estudo, relativo à "melhoria dos métodos de diagnóstico para 
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avaliação de alergias - IDEAL", a co-sensibilização entre o pistácio e o caju foi observada 

em 98% da população em estudo (n=29) de indivíduos sensíveis ao caju. No entanto, a 

sensibilização ao pistácio foi apenas clinicamente relevante em 34% das crianças. No caso 

da manga, não houve sensibilização com relevância clínica (van der Valk et al., 2017). 

 

1.5 Alergénios do pistácio 

Até ao momento, foram identificados e caracterizados cinco grupos de proteínas, 

sendo todas oficialmente reconhecidas como alergénios alimentares do pistácio pela 

WHO/IUIS (World Health Organization/International Union of Immunological Societies). Os 

alergénios Pis v 1, Pis v 2, Pis v 3 e Pis v 5 são proteínas de reserva pertencentes às 

superfamílias das prolaminas e das cupinas, enquanto o Pis v 4 é classificada como uma 

proteína de defesa da família das superóxido dismutases de ferro/manganês (Tabela 2). 

 

1.5.1 Pis v 1 (albumina 2S) 

Pertencente à superfamília das prolaminas, a Pis v 1 é classificada como uma 

albumina 2S. Do ponto de vista botânico, as albuminas 2S são um grande grupo de 

proteínas de reserva amplamente distribuídas entre plantas mono- e dicotiledóneas. 

Bioquimicamente, estas são definidas como uma família de proteínas solúveis em água a 

baixas concentrações de sal, com elevadas quantidades de resíduos de arginina, 

glutamina, asparagina e cisteína, que compartilham as mesmas características comuns 

aos membros da superfamília das prolaminas. As albuminas 2S apresentam um elevado 

nível de polimorfismo, sendo codificadas por múltiplos genes. A proteína é normalmente 

sintetizada como um único polipéptido precursor com 18-21 kDa, sofrendo modificações 

na sua sequência após síntese. As albuminas 2S funcionais apresentam uma subunidade 

pequena (3-4 kDa) e uma grande (8-10 kDa), unidas por duas ligações intermoleculares 

dissulfureto. As duas restantes ligações dissulfureto estão dentro da subunidade grande 

(Moreno e Clemente, 2008). As albuminas 2S estão envolvidas em várias funções 

biológicas, nomeadamente na germinação da semente e na defesa da planta (a agentes 

fúngicos). Devido ao facto das albuminas 2S conseguirem preservar a sua conformação 

mesmo depois de serem submetidas a condições severas de processamento e digestão 

(por exemplo, pH ácido, atividade proteolítica das enzimas digestivas), estas proteínas têm 

sido classificadas como importantes alergénios da classe I em várias plantas (Moreno e 

Clemente 2008). Tal como em outros frutos de casca rija (caju - Ana o 3, castanha do Brasil 

- Ber e 1, noz pecan - Car i 1, avelã - Cor a 14, noz preta - Jug n 1 e noz comum – Jug r 1) 
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e no amendoim (Ara h 2, Ara h 6 e Ara h 7), foi também identificada uma proteína alergénica 

do tipo albumina 2S no pistácio. 

Pis v 1 é a albumina 2S alergénica que foi identificada e caracterizada no pistácio e 

cuja sequência de aminoácidos (aa) está disponível na base de dados NCBI (número de 

acesso: ABG73108) (NCBI 2017) (Tabela 2). Este alergénio é codificado por uma 

sequência nucleotídica de 767 pares de bases (pb) (número de acesso NCBI: DQ631675) 

e apresenta uma única isoforma (Pis v 1.0101) com 7 kDa (provavelmente correspondente 

à subunidade grande) com uma sequência primária de 149 aa (conforme determinado por 

eletroforese em gel de poliacrilamida de dodecilsulfato de sódio - SDS-PAGE e 

espectrometria de massa utilizando o método de ionização e desorção a laser assistida por 

matriz e um analisador de massa por tempo de voo - MALDI-TOF-MS/MS) (ALLERGEN 

2017). Ahn et al. (2009) reportaram a imunorreatividade da albumina 2S com 7 kDa (Pis v 

1) com o soro de 19 dos 28 pacientes alérgicos ao pistácio. Uma vez que esta proteína era 

IgE-reativa em mais de 50% dos soros dos pacientes, sugeriu-se a classificação de 

alergénio major para Pis v 1. A análise da sequência peptídica por MS/MS da proteína 

nativa permitiu a sua comparação com albuminas 2S de diferentes fontes vegetais. Assim, 

três péptidos (ECCQELQEVDR, CQNLEQMVR e ELYETASELPR) da Pis v 1 foram 

considerados como sendo homólogos às sequências de Ana o 3 no caju. Entre outros, a 

Pis v 1 (número de acesso NCBI: ABG73108) apresenta a sequência de aminoácidos com 

uma identidade de 66% com a Ana o 3 (caju) (número de acesso NCBI: AAL91665). Os 

mesmos autores também conseguiram produzir um alergénio Pis v 1 recombinante e testá-

lo com seis soros de indivíduos alérgicos ao pistácio. A reatividade da IgE com Pis v 1 foi 

observada para todos os soros testados, sugerindo que a proteína Pis v 1 recombinante é 

semelhante à nativa (Ahn et al., 2009). 

 

1.5.2 Pis v 2 e Pis v 5 (globulinas 11S ou leguminas) 

As proteínas Pis v 2 e Pis v 5 são globulinas 11S (também conhecidas como 

leguminas) que pertencem à superfamília das cupinas. As globulinas 11S são classificadas 

como bicupinas devido à presença de dois domínios cupina, cada um apresentando um 

motivo beta-barril. Tal como as albuminas 2S, as globulinas 11S resultam da expressão de 

múltiplos genes, sendo sintetizadas como um único polipéptido, que ao sofrer alterações 

pós-translacionais é clivado num polipéptido acídico (30-40 kDa) e num básico (~ 20 kDa) 

ligados por uma ponte dissulfureto. Consequentemente, estas proteínas são estruturas 

multiméricas não glicosiladas (hexâmeros ou mistura de trímeros) de 50-60 kDa ligadas 

por interações não covalentes, apresentando assim uma conformação quaternária 

(Dunwell et al., 2004, Mills et al., 2002). 



 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Identificação dos alergénios do pistácio de acordo com a sua classificação bioquímica, relevância clínica e respetivos números de acesso. 

Alergénio Isoalergénio Isoformas ou 
variantes 

PM 
(kDa) 

Comprimento 
(aa) 

Superfamília 
de proteínas 

Classificação 
bioquímica 

Relevância Clínica Nucleótido 
(NCBI) 

Proteína 
(NCBI) 

Proteína 
(UniProt) 

Pis v 1 Pis v 1.01 Pis v 1.0101 17.3 149 Prolamina 2S albumina Alergénio major DQ631675 ABG73108 B7P072 

Pis v 2 Pis v 2.01 Pis v 2.0101 56.5 496 Cupina Subunidade 11S 
globulina 

Alergénio major DQ631676 ABG73109 B7P073 

Pis v 2.02 Pis v 2.0201 53.3 472 DQ631677 ABG73110 B7P074 

Pis v 3 Pis v 3.01 Pis v 3.0101 59.8 519 Cupina Vicilina Alergénio minor EF116865 ABO36677 B4X640 

Pis v 4 Pis v 4.01 Pis v 4.0101 25.8 230 - Superóxido 
dismutase de 

manganês 

Major/minor  
(designação 

necessita de revisão) 

EF470980 ABR29644 B2BDZ8 

Pis v 5 Pis v 5.01 Pis v 5.0101 53.4 473 Cupina Subunidade11S 
globulina 

Alergénio minor EU410073 ACB55490 B7SLJ1 

 

1
5
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/DQ631675
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ABG73108
http://www.uniprot.org/uniprot/B7P072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/DQ631676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ABG73109
http://www.uniprot.org/uniprot/B7P073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/DQ631677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ABG73110
http://www.uniprot.org/uniprot/B7P074
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF116865
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ABO36677
http://www.uniprot.org/uniprot/B4X640
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EF470980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ABR29644
http://www.uniprot.org/uniprot/B2BDZ8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/EU410073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ACB55490
http://www.uniprot.org/uniprot/B7SLJ1
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Em geral, as globulinas 11S compartilham uma grande propensão para formarem 

grandes agregados induzidos termicamente. Apresentam uma elevada estabilidade 

térmica, mantendo assim a sua estrutura conformacional a temperaturas até 94ºC. A 

presença de motivos beta-barril parece contribuir para a estabilidade da estrutura 

conformacional das leguminas, resistindo assim à desnaturação por ação do calor e à 

proteólise. São proteínas de reserva importantes, representando o componente principal 

(muitas vezes acima de 50%) da fração proteica de vários frutos de casca rija e vegetais. 

Assim, estas propriedades físico-químicas, bem como a elevada abundância de globulinas 

11S na dieta, são considerados os principais fatores associados à sua potente 

alergenicidade (Mills et al., 2002). Além dos alergénios Pis v 2 e Pis v 5 do pistácio, várias 

leguminas foram já identificadas e classificadas como alergénios major, no amendoim (Ara 

h 3) e em diferentes frutos de casca rija, como a castanha do Brasil (Ber e 2), a avelã (Cor 

a 9), a noz comum e a noz preta (Jug r 4 e Jug n 4, respetivamente), a amêndoa (Pru du 

6), o caju (Ana o 2) e a noz pecan (car i 4) (Costa et al., 2012, Costa et al., 2014, Costa et 

al., 2016, Mendes et al., 2016). 

A identificação de proteínas imunorreativas no pistácio com peso molecular de 30-40 

kDa foi relatada primeiramente por Parra et al. (1993) em três pacientes com 

rinoconjuntivite sazonal e sintomas clínicos observáveis de alergia a alguns frutos de casca 

rija. Mais tarde, Fernandez et al. (1995) e Funes et al. (1999) também descreveram uma 

forte ligação de IgE a proteínas de 30-40 kDa no pistácio quando testaram o soro de 

indivíduos alérgicos. Considerando o tamanho molecular desses alergénios, é provável que 

correspondam a globulinas 11S no pistácio. Ahn et al. (2009) reportaram a identificação de 

duas proteínas com 83,5% de resíduos idênticos e 86,7% de similaridade, que foram 

codificadas por duas isoformas com cDNA de 1736 pb e 1628 pb (números de acesso do 

NCBI de DQ631676 e DQ631677, respetivamente). Ambas as proteínas, com os respetivos 

números de acesso NCBI ABG73109 e ABG73110, foram avaliadas pelo Subcomité da 

Nomenclatura de Alergénios do WHO/IUIS, sendo designadas como Pis v 2.0101 e Pis v 

2.0201. As sequências primárias de Pis v 2.0101 e Pis v 2.0201 exibem 496 aa e 472 aa, 

ambos com tamanhos moleculares de 32 kDa e pontos isoelétricos (pI) de 7.3 e 6.85, 

respetivamente (Tabela 2). Estas duas leguminas revelam 48% e 46% de homologia com 

Ana o 2, que é um alergénio major no caju (número de acesso: AAN76862) (NCBI 2017). 

Catorze de 28 soros de pacientes alérgicos ao pistácio foram reativos à IgE com 

bandas de 32 kDa, sugerindo assim a classificação de alergénio major para Pis v 2. Ainda 

no mesmo estudo, foi efetuado o rastreio de seis pacientes com alergia ao pistácio com 

uma proteína recombinante (rPis v 2), exibindo ligação da IgE com a proteína recombinante 

expressa rPis v 2 em todos os soros testados (Ahn et al., 2009). 
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Pis v 5 é outra globulina 11S do pistácio, que está incluída na lista oficial da WHO/IUIS 

como alergénio alimentar. Esta apresenta uma sequência primária de 473 aa com 36 kDa, 

correspondente à subunidade acídica (número de acesso: ACB55490), sendo codificada 

por uma sequência de nucleótidos de 1684 pb (número de acesso: EU410073) (NCBI 2017) 

(Tabela 2). Pis v 5 apresenta 52% e 51% de identidade de sequência com Pis v 2.0101 e 

Pis v 2.0201, respetivamente (de acordo com a análise Blastp). Com relação a esta 11S 

globulina do pistácio, pouca informação pode ser encontrada na literatura. Willison et al. 

(2014) descreveram a imunorreatividade de Pis v 5 nativa em 10 de 28 soros de pacientes 

alérgicos ao pistácio (dados não publicados), sugerindo assim uma classificação de 

alergénio minor para Pis v 5. 

 

1.5.3 Pis v 3 (globulinas 7S ou vicilinas) 

Tal como as globulinas11S, as globulinas 7S (designadas como vicilinas) também são 

bicupinas da superfamília das cupinas. Estruturalmente, são classificadas como proteínas 

homotriméricas com massa molecular de 150-190 kDa, apresentando três subunidades 

com 40-80 kDa. Em termos de sequência primária, as globulinas 11S e 7S revelam baixa 

similaridade e as sequências alinhadas evidenciam apenas 35-45% de identidade. No 

entanto, ambas as globulinas apresentam estruturas conformacionais altamente 

conservadas. As globulinas 7S são frequentemente glicosiladas, com um ou dois locais de 

glicosilação no domínio C-terminal, o que parece contribuir para a elevada estabilidade 

estrutural destas proteínas (Breiteneder e Mills 2005, Mills et al., 2002). As vicilinas 

apresentam elevada estabilidade térmica, mantendo a sua integridade estrutural a 

temperaturas até 70-75ºC. Acima dos 75ºC, estas proteínas parecem sofrer 

desdobramentos parciais que contribuem para a formação de grandes agregados 

termicamente estáveis. Além disso, o calor induz algumas modificações covalentes que 

podem promover o processo de glicosilação e posterior formação de produtos de Maillard 

(Mills et al., 2002). Assim como as globulinas 11S, as globulinas 7S também são 

classificadas como as principais proteínas de reserva e como alergénios na maioria dos 

vegetais (soja - Gly m 5, amendoim - Ara h 1) e frutos de casca rija (caju - Ana o 1, avelã - 

Cor 11, noz pecan - Car i 2, noz comum - Jug r 2 e Jug r 6). 

Parra et al. (1993) foram os primeiros a referir a imunorreatividade de uma proteína do 

pistácio com um tamanho molecular de 52 kDa, no soro de dois de três indivíduos com 

rinoconjuntivite sazonal e sintomas clínicos observáveis de alergia a alguns frutos de casca 

rija. Ao avaliar a alergenicidade do pistácio, do caju e da manga em pacientes com história 

de alergia alimentar aos membros da família Anarcadiaceae, Funes et al. (1999) 

descreveram a reatividade das IgE com várias proteínas no pistácio, as quais 
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correspondiam a um tamanho molecular de 55 kDa. Em ambos os estudos, a proteína de 

aproximadamente 55 kDa é provavelmente uma globulina 7S. Mais recentemente, Willison 

et al. (2008) reportaram a expressão de uma globulina 7S recombinante (tamanho 

molecular ~55 kDa) com 519 aa (número de acesso: ABO36677), codificada por uma 

sequência de nucleótidos de 1560 pb (número de acesso: EF116865) (NCBI 2017). Esta 

proteína apresentou elevada homologia com diferentes vicilinas de vários frutos de casca 

rija e vegetais, sendo designada como Pis v 3 no pistácio (Tabela 2). Entre essas, Pis v 3 

exibe uma elevada homologia com a Ana o 1 do caju (80% de identidade, 90% de 

similaridade), evidenciando uma probabilidade considerável de ocorrer reatividade cruzada 

entre estes dois alergénios. Além disso, os autores testaram a reatividade de nove 

anticorpos monoclonais anti-caju para o pistácio. Seis destes reconheceram o rPis v 3 com 

manchas de graus variáveis, indicando uma considerável homologia de epítopos entre rPis 

v 3 e rAna o 1. O rPis v 3 também foi testado com soros de indivíduos alérgicos, 

evidenciando reatividade da IgE em 36% dos soros de 14 pacientes alérgicos ao pistácio, 

o que sugere uma classificação de alergénio minor para Pis v 3 (Willison et al., 2008). 

Confirmando a elevada homologia entre Pis v 3 e Ana o 1, Rougé et al. (2011) identificaram 

um epítopo de Pis v 3 (DEEQEEEDENPYVFED) que é quase idêntico a um epítopo na 

proteína Ana o 1 (DEAEEEDENPYVFED). 

 

1.5.4 Pis v 4 (superóxido dismutase de Fe/Mn) 

As superóxido dismutases (SOD) são enzimas que desempenham uma função crítica 

nas respostas patológicas à toxicidade do oxigénio. Pertencem à superfamília das 

metaloenzimas, que são responsáveis por catalisar a dismutação do radical superóxido em 

oxigénio molecular ou peróxido de hidrogénio. O radical superóxido é um subproduto da 

fosforilação oxidativa (resultante da respiração celular) conhecida por induzir diferentes 

tipos de danos celulares. Devido à sua elevada reatividade, o radical superóxido tem que 

ser regulado e catalisado a compostos menos reativos, tais como oxigénio molecular ou 

peróxido de hidrogénio (que é ainda convertido em água e oxigénio molecular por outra 

enzima - catalase). A superfamília das metaloenzimas abrange três grandes famílias de 

SOD, cuja designação depende do cofator metal catalítico e do folding da proteína (Ni-

SOD, Cu-Zn-SOD e Fe/Mn-SOD). Entre elas, a superóxido dismutase de manganês 

(MnSOD) é de importância biológica primária para quase todas as células vivas expostas 

ao oxigénio, uma vez que está envolvida em mecanismos de defesa, tais como a proteção 

do ADN mitocondrial contra danos oxidativos (Finn et al., 2016, Fluckiger et al., 2002, Pfam 

2017). Até agora, um pequeno número de MnSOD tem sido identificado e caracterizado 
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como proteínas alergénicas em fungos e plantas, mas apenas um é classificado como 

alergénio alimentar (Pis v 4 - pistácio). 

Ayuso et al. (2007) descreveram a identificação de uma proteína imunorreativa no 

pistácio com um tamanho molecular de 23 kDa e um ponto isoelétrico de 6. Esta proteína 

evidenciou ligação-IgE com 16 dos 27 soros (59%) de indivíduos com alergia bem 

caracterizada ao pistácio, sugerindo uma classificação de alergénio major para Pis v 4. A 

digestão tríptica da proteína de 23 kDa e subsequente análise por MS revelou uma elevada 

homologia com a sequência de MnSOD do látex, o que permitiu identificar este alergénio 

como uma proteína de tipo MnSOD no pistácio (Ayuso et al., 2007). Consequentemente, 

esta proteína com uma estrutura primária de 230 aa (número de acesso: ABR29644) 

codificada por uma sequência nucleotídica de 932 pb (número de acesso: EF470980) 

(NCBI 2017), foi incluída na lista oficial de alergénios (WHO/IUIS) com a designação de Pis 

v 4 (Tabela 2). Mais recentemente, Noorbakhsh et al. (2010a) relataram a expressão de 

uma MnSOD recombinante do pistácio com 201 aa e um ponto isoelétrico de 

aproximadamente 6,61, apresentando um potencial local de N-glicosilação e quatro locais 

de ligação ao manganês: três resíduos de histidina e um de aspartato. A proteína Pis v 4 

recombinante apresentou uma identidade (88% e 84%) e similaridade (93%) elevada com 

sequências de proteínas MnSOD do látex (Hevea brasiliensis) e da uva (Vitis vinifera), 

respetivamente, o que pode ser indicativo de potencial reatividade cruzada entre Pis v 4 e 

MnSOD de organismos não relacionados. Tal como no caso de MnSOD do látex, a Pis v 4 

recombinante também evidenciou um motivo estrutural conservado, indicando que a sua 

estrutura conformacional pode ser um homodímero ou um homotetrâmero. A 

imunorreatividade de rPis v 4 foi confirmada em 40% dos soros de pacientes com alergia 

ao pistácio (10 positivos em 25 dos soros testados), indicando a classificação de alergénio 

minor (Noorbakhsh et al., 2010a). As diferenças nos resultados da frequência de ligação 

da IgE (59% versus 40%) relatadas por Ayuso et al. (2007) e Noorbakhsh et al. (2010a), 

respetivamente, podem estar relacionadas com o facto de a população-teste ser diferente 

nos dois estudos. Para melhor definir a classificação de alergénio minor ou major para Pis 

v 4, devem ser conduzidos estudos mais detalhados e com populações-teste maiores.  

 

1.6 Relevância clínica e tratamento 

Em termos de apresentação clínica, as reações alérgicas associadas ao consumo de 

pistácio são normalmente classificadas como imediatas (aparecem dentro de poucos 

minutos após a ingestão ou contato) e podem induzir sintomas clínicos moderados a 

graves. Por conseguinte, os pacientes alérgicos ao pistácio frequentemente apresentam 

manifestações clínicas que incluem erupções cutâneas, vómitos, dor abdominal, congestão 
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nasal, angioedema, urticária, prurido, comichão na garganta, tosse repetitiva, chiadeira, 

olhos vermelhos/aguados, dispneia, eritema, eczema, inchaço dos lábios e hipotensão 

(Ahn et al., 2009, Noorbakhsh et al., 2010a, Noorbakhsh et al., 2010b, Noorbakhsh et al., 

2011). Em alguns pacientes que sofrem de rinoconjuntivite sazonal, eczema e/ou asma, 

têm sido descritos sintomas clínicos leves e graves relacionados com a síndrome de alergia 

oral (OAS) após a ingestão de pistácio (Ando et al., 2011, Fernandez et al., 1995, Jansen 

et al., 1992, Liccardi et al., 1996, Parra et al., 1993). Sintomas sistémicos complexos e 

graves, como o caso da anafilaxia ou anafilaxia induzida pela ingestão de alimentos 

específicos associada à prática de exercício-físico, também foram relatados como 

consequência da ingestão de pistácio (Ahn et al., 2009, Ando et al., 2011, Porcel et al., 

2006, Vetander et al., 2012). 

Até agora, não existe uma cura eficaz para a alergia alimentar, como tal, após uma 

primeira experiência de reação alérgica moderada/grave, o paciente é aconselhado a evitar 

os alimentos ofensivos, bem como outros, com potencial de apresentarem reatividade 

cruzada. Apesar das medidas preventivas possíveis, os pacientes ainda correm o risco de 

exposição acidental ao agente alergénico, como o caso do pistácio, estando, portanto, 

disponíveis algumas medidas terapêuticas para tratar/atenuar os sintomas clínicos 

causados pelas respostas alérgicas. No caso de uma reação alérgica complexa e sistémica 

ao pistácio, tal como a anafilaxia, a primeira linha de tratamento normalmente envolve a 

administração intramuscular de epinefrina (também conhecida como adrenalina). 

Indivíduos com alergias a frutos de casca rija, como o pistácio, e em risco de sofrerem 

choques anafiláticos são aconselhados a transportarem consigo a sua própria epinefrina 

de emergência (por exemplo, epipen). No entanto, se o paciente não apresentar melhorias 

após duas ou mais doses de adrenalina intramuscular, é recomendado o uso de adrenalina 

intravenosa que deverá ser administrada em instalações de cuidados especializados, como 

departamentos de emergência ou hospitais. A administração de oxigénio e agonistas β-2 

de curta ação por inalação ou glucocorticosteroides e anti-histamínicos H1/H2 constituem 

a segunda e terceira linhas de tratamento, respetivamente, no caso da anafilaxia (Muraro 

et al., 2014a). Os corticosteroides e anti-histamínicos são os mais amplamente utilizados 

para tratar os sintomas clínicos da alergia ao pistácio, embora a administração de 

epinefrina também seja muito frequente, principalmente devido à gravidade das respostas 

imunológicas (Fernandez et al., 1995, Garcia et al., 2000, Porcel et al., 2006). 

Atualmente, diferentes abordagens inovadoras têm sido sugeridas com o objetivo 

máximo de induzir tolerância/dessensibilização a alergénios específicos em pacientes 

alérgicos. Estas abordagens incluem o bloqueio da IgE através do tratamento com 

omalizumab (anticorpo monoclonal parcialmente humanizado que se liga a porção Fc da 

IgE humana e bloqueia a sua ligação ao recetor IgE presente nos mastócitos e basófilos), 
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o uso de produtos farmacêuticos com propriedades antialérgicas (por exemplo, 

medicamentos à base de plantas usados em medicina tradicional chinesa) e diferentes 

formas de imunoterapia (oral, sublingual, subcutânea e epicutânea) para alergénios 

específicos (MacGinnite 2017, Yang e Chiang 2014). Até agora, algumas imunoterapias 

têm vindo a ser testadas com o objetivo de induzir tolerância a ovos, leite, amendoim e 

alguns frutos de casca rija (por exemplo, a avelã), mas nenhum para o caso específico do 

pistácio. Apesar dos resultados promissores, nenhuma das imunoterapias propostas foi 

ainda oficialmente aprovada, uma vez que ainda existem várias questões que devem ser 

abordadas, nomeadamente, a duração ótima da terapia, seleção ideal de pacientes, 

minimização de reações e otimização de terapias adjuntas (MacGinnite 2017).  

 

1.7 Efeitos do processamento alimentar na alergenicidade do pistácio 

Os processos físicos e químicos a que os alimentos estão sujeitos durante a 

preparação/processamento são conhecidos por afetarem diferencialmente a sua 

alergenicidade. Além do efeito das tecnologias de processamento nos alimentos (por 

exemplo, fervura, torra, autoclavagem), a natureza dos alergénios (por exemplo, profilinas, 

globulinas, albuminas, proteínas de defesa, proteínas de transferência de lípidos) é 

determinante para o aumento ou redução da alergenicidade dos alimentos. Atualmente, os 

efeitos das tecnologias de processamento alimentar têm sido estudados para vários 

alimentos alergénicos (por exemplo, frutos de casca rija) (Masthoff et al., 2013). Contudo, 

contrariamente ao que acontece para outros frutos de casca rija, o conhecimento sobre os 

efeitos do processamento alimentar sobre a alergenicidade do pistácio ainda é muito 

limitado. Noorbakhsh et al. (2010b) testaram dois processos diferentes, torrefação a seco 

(no forno a 150ºC por 8h) e torrefação a vapor (branqueamento a vapor durante 10 minutos 

sob condições atmosféricas e torra no forno a 150ºC por 8h) em pistácios crus, previamente 

embebidos em água contendo sumo de limão (pH 3,2-3,5) e cloreto de sódio (1,6% m/v) 

durante 12 h. Os autores relataram que a ligação da IgE no pistácio torrado a vapor era 

menor do que a do pistácio cru ou torrado a seco. Além disso, tanto o pistácio cru como 

processado (torrado a seco e a vapor) foram submetidos a digestão gástrica, evidenciando 

que a proteína solúvel diminuiu significativamente no extrato de pistácio torrado a vapor. O 

processo de torrefação a vapor em combinação com a força iónica da solução de imersão 

pode ter induzido algumas modificações estruturais e químicas, que resultaram na 

agregação de proteínas, contribuindo assim para reduzir a solubilidade da proteína, 

afetando/diminuindo, subsequentemente, a sua imunorreatividade (Noorbakhsh et al., 

2010b). 
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1.8 Estratégias para detetar/quantificar pistácio em alimentos 

Uma parte crucial da avaliação eficaz do risco da presença de alergénios depende da 

disponibilidade de limites de elicitação clinicamente validados (doses de referência de 

alergénios abaixo das quais a maioria dos indivíduos alérgicos estão protegidos da 

ocorrência de uma resposta imune adversa) (Reese et al., 2015). Presentemente, dados 

de estudos clínicos utilizando testes de provocação oral (em forma aberta, fechada ou 

duplamente cega) sobre as doses de elicitação mínimas para alimentos alergénicos 

específicos têm sido utilizados para a quantificação do risco de reação a nível populacional 

através de abordagens probabilísticas de avaliação de risco que podem gerar previsões de 

risco quantitativas. Até agora, os dados recolhidos para aplicação em abordagens 

probabilísticas de avaliação de risco são ainda muito escassos, embora as doses de 

referência para alguns alimentos alergénicos já tenham sido determinadas. No caso dos 

frutos de casca rija, foi proposta uma dose de referência de 0,1 mg de proteína, 

considerando a modelagem paramétrica de doses de elicitação mínimas de populações 

alérgicas à avelã (Taylor et al., 2014).   

A outra parte crítica da avaliação do risco da presença de alergénios diz respeito à 

disponibilidade de métodos analíticos rápidos, confiáveis e altamente sensíveis para 

detetarem quantidades vestigiais de alergénios em alimentos processados, ajudando a 

indústria a prevenir a ocorrência de contaminação cruzada e as entidades reguladoras na 

verificação da rotulagem (Reese et al., 2015). Deste modo, o desenvolvimento e aplicação 

de métodos analíticos adequados para a análise de alergénios é essencial não só para os 

consumidores alérgicos, mas também para a indústria alimentar bem como para as 

entidades reguladoras. Quer baseadas nas técnicas convencionais ou nas mais recentes 

e avançadas, o número de metodologias disponíveis para a análise de alergénios tem vindo 

a aumentar nas últimas duas décadas (Costa et al., 2017). No entanto, apesar do enorme 

número de estudos já publicados, ainda não há nenhum método oficial proposto, dado 

ainda não haver consenso em relação à escolha da melhor molécula alvo (proteína versus 

ADN) para efetuar este tipo de análise.  

No caso específico de pistácio, já se encontram comercialmente disponíveis diversos 

kits (Tabela 3), bem como métodos desenvolvidos em laboratório (Tabelas 4 e 5) que 

utilizam as proteínas ou ADN como moléculas alvo para a sua deteção. 

 

1.8.1 Métodos baseados na análise de proteínas 

Na opinião de muitos investigadores, os métodos baseados na análise de proteínas 

são as melhores opções para a análise de alergénios, sendo o ensaio de imunoabsorção 
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enzimática (ELISA - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), o método mais comum para 

determinar a presença de alergénios alimentares específicos (Sanchiz et al., 2017). 

 

1.8.1.1 Ensaios imunoquímicos 

Dentro dos métodos baseados na análise de proteínas, os ensaios mais 

representativos e amplamente utilizados são os ELISA, os dispositivos e tiras de fluxo 

lateral (LFD) e o método immunoblotting. Atualmente, encontra-se comercialmente 

disponível uma ampla gama de kits ELISA e LFD para análise de quase todos os alergénios 

alimentares. Do ponto de vista da indústria alimentar, os LFD são mais atraentes para a 

aplicação in situ, permitindo a visualização rápida da presença de alergénios. Para fins 

quantitativos, os kits ELISA também são os preferidos pela indústria alimentar porque 

apenas exigem equipamentos normalmente disponíveis nos laboratórios de controlo de 

qualidade e não requerem pessoal altamente especializado. O ELISA é uma técnica 

imunológica que se baeia na interação anticorpo-antigénio (proteínas alergénicas ou 

proteínas marcadoras de espécie), incluindo diversos formatos, nomeadamente 

competitivo, indireto, direto ou em sanduiche (Figura 2) (Asensio et al., 2008). O ELISA do 

tipo sanduiche é o formato mais utilizado para a deteção de alergénios em alimentos 

(Baumert et al., 2013). Apesar dos ensaios imunoquímicos, tais como ELISA e LFD serem 

amplamente utilizados por permitirem a deteção direta dos ingredientes alergénicos, estes 

apresentam algumas desvantagens que estão relacionadas com a alteração da estrutura 

conformacional das proteínas como resultado do processamento ou da probabilidade de 

ocorrência de fenómenos de reatividade cruzada com proteínas não-alvo (Costa et al., 

2013), especialmente com outros frutos que pertencem à família Anacardiaceae. 

Para a deteção específica de pistácio, existem alguns LFD e kits ELISA comercialmente 

disponíveis, que se encontram listados na Tabela 3. Os testes LFD fornecem apenas 

informações qualitativas sobre a presença do pistácio, a maioria com um limite de deteção 

(LD) de 1 mg/kg em matriz alimentar. O "Reveal for Multi-Treenut" LFD da Neogen (MI, 

EUA) não é específico para pistácio, uma vez que permite a deteção de amêndoa, caju, 

avelã, noz pecan e noz. O LD referido para este LFD é de 5-10 mg/kg, dependendo do 

fruto de casca rija alvo. Em relação aos kits ELISA, estes apresentam limites de deteção 

de 0.12-0.13 mg/kg de proteína do pistácio em várias matrizes (Tabela 3).  

 



 

 

 

Tabela 3 – Kits comerciais de LFD, ELISA e PCR em tempo real disponíveis para a deteção e quantificação de alergénios do pistácio.  

Kit Comercial Tipo de ensaio Marca (cat no.) Reatividade cruzada 
Intervalo de 

quantificação 
LOD 

(mg/kg) 

Tempo de 
execução 

(min) 

Lateral Flow Pistachio assay 
Dipositivo de fluxo 
lateral 

R-Biopharm, Darmstadt, 
Germany (BL611-10/-25R) 

Caju (4%), castanha do Brasil 
(0.1%), avelã (0.1%), semente 
de abóbora (0.1%), noz 
(0.8%) 

Qualitativo 1 10 

Reveal® for Multi-Treenut 

Dipositivo de fluxo 
lateral para amêndoa, 
caju, avelã, noz 
pecan, pistácio, noz 

NEOGEN, MI, USA (8555) Nenhuma informação Qualitativo 5-10 10 

AgraStrip® Cashew/Pistachio 
test kit 

Dipositivo de fluxo 
lateral 

Romer Labs, Tulln, Austria 
(COKAL1310AS) 

Nenhuma informação Qualitativo - 11 

AllergenControl™ Pistachio 
Residue  

Dipositivo de fluxo 
lateral 

MicroBiologique, WA, USA 
(PA-E09) 

Nenhuma informação Qualitativo 1 30 

MonoTrace Pistachio ELISA 

ELISA baseado em 
anticorpos 
monoclonais para o 
alergénio pistácio 

BioFront Technologies, FL, 
USA 
(PV1-EK-96) 

Noz pecan (0.001%) 1-40 mg/kg 0,12 40 

AgraQuant® ELISA Pistachio ELISA em sanduíche 
Romer Labs, Tulln, Austria 
(COKAL2748) 

Caju (12%), avelã (0.17%), 
noz (0.0008%), noz pecan 
(0.0005%), girassol (0.0002%) 

1-40 mg/kg 0,13 60 

AgraQuant® Plus Pistachio ELISA em sanduíche 
Romer Labs, Tulln, Austria 
(CO KAL2748F) 

Caju (12%), avelã (0.17%), 
noz(0.0008%), noz pecan 
(0.0005%), girassol (0.0002%) 

1-25 mg/kg 1 30 

SureFood® ALLERGEN ID 
Pistachio 

PCR em tempo real 
R-Biopharm, Darmstadt, 
Germany (S3114) 

Nenhuma reatividade Qualitativo ≤ 0,4 60 

SureFood® ALLERGEN 
QUANT Pistachio 

PCR em tempo real 
R-Biopharm, Darmstadt, 
Germany (S3214) 

Nenhuma reatividade 1-400 mg/kg ≤ 0,4 60 

PistacKit Real Time PCR 
PCR em tempo real 
(qualitativo) 

4LAB Diagnostics, Codogno, 
Italy (IC-02-1093/IC-02-1091) 

Nenhuma reatividade  
1-1000 cópias de 

ADN 
≥ 0,45 pg 60 
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http://shop.romerlabs.com/en/AgraStrip-LFD/AgraStrip-Allergens/AgraStrip-Cashew-/-Pistachio
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Figura 2 – Esquema dos diferentes tipos de ELISA em formato direto, indireto, sanduíche e 

competitivo (adaptado de www.bosterbio.com).  

 

Estes ensaios são amplamente utilizados, provavelmente porque serem considerados 

métodos de desempenho rápido, de simples execução, com elevada sensibilidade e de 

custo-efetivo. Além disso, também permitem a análise simultânea de um elevado número 

de amostras numa única placa/corrida. Apesar das vantagens, é importante realçar que os 

kits ELISA podem ser influenciados por possíveis efeitos de matriz e de processamento, 

levando a resultados falsos positivos e negativos, respetivamente. 

Utilizando o kit comercial ELISA MonoTrace (BioFront Technologies, Tallahassee, FL, 

EUA), Liu et al. (2015) confirmaram o bom desempenho do método para a deteção e 

quantificação específica de pistácio (sem reatividade cruzada com as 156 matrizes 

alimentares testadas) em diferentes matrizes alimentares utilizadas (bolos, biscoitos de 

açúcar e cereais matinais) e alimentos processados disponíveis comercialmente. O ensaio 

revelou um intervalo de deteção linear de 0,5-36 mg/kg e limites de deteção e quantificação 

(LD/LQ) de 0,09 mg/kg e 0,30 mg/kg, respetivamente, em amostras de farinha de pistácio 

com gordura total. Os autores também avaliaram os efeitos do processamento térmico 

(autoclavagem, branqueamento, fritura, micro-ondas e torrefação) na imunorreatividade de 

sementes de pistácio inteiras usando um anticorpo monoclonal anti-pistácio de ratinho. O 

kit permitiu a deteção de proteínas do pistácio, mesmo depois das sementes serem 

submetidas a condições de processamento severas. Em alguns casos, a imunorreatividade 

das proteínas de pistácio pareceu aumentar (como nas condições de branqueamento e 

fritura), o que pode ser explicado provavelmente por uma melhor acessibilidade de um 

epítopo oculto. O anticorpo monoclonal anti-pistácio reconheceu frações proteicas de 50, 

40 e 31 kDa que provavelmente corresponderiam a polipéptidos de albumina 2S e globulina 

11S no pistácio (Liu et al., 2015).  
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1.8.1.2 Imunosensores 

A tecnologia de biossensores constitui uma abordagem inovadora e promissora para 

a deteção de alergénios em produtos alimentares. Um biossensor é composto por um 

dispositivo recetor-transdutor, que converte o evento de reconhecimento de uma interação 

molecular entre o recetor (anticorpos, aptâmeros ou sondas de ADN) e as moléculas alvo 

(proteínas ou fragmentos de ADN de cadeia simples) num sinal mensurável (Figura 3). Um 

biossensor baseado no reconhecimento de uma interação anticorpo-proteína alvo é 

normalmente designado por imunossensor (Pilolli et al., 2013, Schubert-Ullrich et al., 2009). 

 

Figura 3 – Representação esquemática geral de um biossensor. 

 

Os biossensores podem ser classificados como óticos, piezoelétricos ou 

eletroquímicos, dependendo do tipo de transdutor utilizado. Devido às suas alegadas 

vantagens, nomeadamente, rápido desempenho, fácil manuseamento, deteção multialvo 

de baixo custo e elevado potencial de automação, a tecnologia de biossensores tem sido 

considerada com especial interesse na análise de alergénios. Atualmente, há biossensores 

propostos para a deteção e quantificação de vários alimentos alergénicos, nomeadamente 

diferentes frutos de casca rija, amendoins, ovos, leite, peixes e crustáceos. No que diz 

respeito ao pistácio, Rebe Raz et al. (2010) descreveram o desenvolvimento de um 

imunossensor ótico (baseado em ressonância plasmática de superfície de imagem - iSPR) 

para a deteção múltipla de vários alimentos alergénicos (amendoim, avelã, leite, soja, 

tremoço, ovo, pinhão, amêndoa, noz macadâmia, castanha do Brasil, caju, noz pecan e 

pistácio) (Tabela 4). Os autores utilizaram um chip “microarray” revestido com anticorpos 

específicos contra vários alimentos alvo, que permitem a deteção de diferentes proteínas 
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do pistácio com sensibilidades distintas (1 e 0,8 mg/kg em biscoitos e chocolate preto, 

respetivamente) (Rebe Raz et al., 2010). 

 

1.8.1.3 Plataformas de espetrometria de massa 

Dentro dos métodos proteicos, as metodologias de espetrometria de massa (MS), têm 

sido utilizadas para a deteção e quantificação de proteínas. Mais recentemente, estas 

metodologias ganharam especial atenção no campo da análise de alergénios alimentares, 

pois permitem a deteção, quantificação e identificação simultânea de múltiplos alergénios 

numa única corrida (Sancho e Mills, 2010). Ao contrário de outros imunoensaios (ELISA, 

LFD ou imunossensores), a deteção de analitos alvo por plataformas de MS é 

independente das interações biológicas características do alergénio/proteína marcadora 

com o anticorpo, permitindo a identificação direta de proteínas ou péptidos. Até agora, as 

metodologias MS têm sido avançadas como ótimas escolhas para a análise de alergénios, 

uma vez que permitem a identificação direta do próprio alergénio (proteína ou péptidos 

marcadores). Entre várias vantagens, as metodologias MS são menos afetadas pela 

complexidade das matrizes, efeitos do processamento alimentar e fenómenos de 

reatividade cruzada, permitindo assim uma melhor quantificação dos alergénios 

alimentares. No entanto, quando comparado a outros métodos baseados na análise de 

proteínas ou de ADN, a análise de alergénios por técnicas de MS é mais trabalhosa e 

demorada, dificultando a sua aplicação como análise de rotina. Além disso, a manutenção 

das plataformas MS implica custos elevados relacionados com o equipamento e 

consumíveis, bem como a necessidade de pessoal especializado para trabalhar com eles. 

Atualmente, existem abordagens de MS disponíveis na literatura para a deteção e 

quantificação de vários alergénios, nomeadamente ovos, leite, cereais contendo glúten, 

amendoim, frutos de casca rija e soja numa grande variedade de matrizes alimentares 

(Costa et al., 2017).  

No que diz respeito à deteção/quantificação de pistácio, existem dois estudos que 

referem o desenvolvimento de plataformas baseadas em MS para a deteção simultânea 

de diversos alimentos alergénicos, nos quais o pistácio está incluído (Tabela 4) (Korte e 

Brockmeyer 2016, Sealey-Voyksner et al., 2016). Sealey-Voyksner et al. (2016) relatam 

uma abordagem multiplex utilizando a técnica de cromatografia líquida acoplada a 

espectrometria de massa em tandem (LC-MS/MS) para detetar especificamente 12 

alimentos alergénicos (amendoim, amêndoa, noz pecan, caju, noz, avelã, pinhão, castanha 

do Brasil, noz macadâmia, castanha, coco e pistácio,). Para este estudo, foram utilizados 

dois péptidos marcadores para proteínas alergénicas (Pis v 1 e Pis v 2) do pistácio para a 

sua identificação inequívoca. O método permitiu definir um LD de 1 mg/kg para todos os 
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alergénios alvo, independentemente do tipo de matriz alimentar (bolos, biscoitos, barras de 

cereais ou chocolates). A concentração de 0,1 mg/kg de proteína alergénica foi também 

testada para cada um dos alimentos alergénicos, no entanto, alguns péptidos não foram 

detetados por serem afetados pela matriz alimentar. Korte e Brockmeyer (2016) também 

descreveram o desenvolvimento de uma abordagem multialvo baseada em LC-MS com 

tecnologia de monitoração de reações múltiplas ao cubo (MRM3) para a deteção e 

quantificação de amendoim, amêndoa, caju, avelã, noz e pistácio. O método teve como 

analitos-alvo três péptidos do alergénio Pis v 5 (globulina 11S) e permitiu a deteção e 

quantificação de pistácio até 1 mg/kg em matrizes fortificadas (pão multicereais, gelado de 

baunilha e chocolate de leite) (Tabela 4). Considerando os dados de ambos os estudos, 

espera-se que as abordagens multialvo que utilizem plataformas MS continuem a ser 

propostas para análise de alergénios.  

 

1.8.2 Métodos baseados na análise de ADN 

As metodologias com alvo no ADN são encaradas como excelentes alternativas para 

a análise de alergénios, sendo que várias destas metodologias baseadas na deteção de 

ADN têm sido propostas para diferentes alimentos alergénicos (Costa et al., 2017). 

Considerando a baixa probabilidade de ocorrência de reatividade cruzada e a elevada 

estabilidade das moléculas de ADN face às condições severas de processamento a que 

os alimentos são sujeitos, os métodos baseados em marcadores de ADN ou em 

sequências que codificam proteínas alergénicas têm sido referidos como abordagens muito 

sensíveis e específicas para a análise de alergénios em alimentos processados (Costa et 

al., 2017, Monaci e Visconti 2010).  

 

1.8.2.1 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma técnica simples, versátil, sensível, 

específica e reprodutível que tem sido aplicada a diversas áreas, nomeadamente, na 

identificação de ingredientes em produtos alimentares e que consiste na amplificação 

exponencial de um fragmento de ADN (Rodriguez-Lazaro et al., 2013). Basicamente, para 

que ocorra a amplificação por PCR é necessário que a mistura reacional contenha a cadeia 

de ADN que se pretende amplificar, um par de primers, nucleótidos (dNTP), Mg2+ (cofator 

enzimático), uma enzima termoestável, como a Taq polimerase e respetivo tampão 

(Videira, 2011; Rodriguez-Lazaro et al., 2013). A especificidade da técnica de PCR é 

conferida pelo uso de primers específicos que devem ser desenhados tendo em conta as  

 



 

 

 

 

 

Tabela 4 – Resumo dos métodos baseados na análise de proteínas disponíveis na literatura para a deteção e quantificação de alergénios de pistácio em 

alimentos. 

Método Anticorpo (imunização)/ 
Proteína alvo 

Reatividade cruzada Nível de sensibilidade Matriz alimentar Referências 

Imunossensor (chip 
anticorpo-microarrayed 
usando iSPR) 

Anticorpos policlonais 
contra o pistácio  

Forte reatividade 
cruzada com caju 

Bolachas: LOD: 1 mg/kg 
LOQ: 6.1 mg/kg 
Chocolate: LOD: 0,8 mg/kg 
LOQ: 4,3 mg/kg 

Bolachas e chocolates 
negros comerciais 

Rebe Raz et al. (2010) 

MRM3-based LC-MS Pis v 5 (3 péptidos: 
AMISPLAGSTSVLR, 
ITSLNSLNLPILK e 
GFESEEESEYER) 

Não verificado LOD: ≤ 0,3 µg/g 
LOQ: ≤ 1 µg/g 

Pão, leite com chocolate, 
confeitaria de chocolate, 
muesli com frutos e bagas, 
gelados 

Korte e Brockmeyer 
(2016) 

LC–MS/MS Pis v 2 
(TNGLSQTSQLAGR) 
Pis v 1 
(LQELYETASELPR) 

Não verificado LOD: 1 mg/kg Bolachas, bolos, farinhas e 
barritas 

Sealey-Voyksner et al. 
(2016) 
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informações disponíveis acerca da sequência de ADN que se pretende amplificar, de forma 

a hibridarem nas zonas opostas de cada uma das cadeias da sequência alvo (Rodriguez-

Lazaro et al., 2013).  

A PCR envolve 25-40 ciclos de amplificação, baseando-se cada um em 3 etapas que 

ocorrem a diferentes temperaturas (Figura 4). Inicialmente, é promovida a separação da 

cadeia dupla de ADN em duas cadeias simples por incubação do ADN a uma temperatura 

de 94-95°C (desnaturação). De seguida, a diminuição gradual da temperatura, 

normalmente até aos 50-65°C (temperatura de hibridação) promove a ligação dos primers 

(hibridação) às extremidades 3’ complementares das cadeias simples. Por fim, a 

temperatura é novamente aumentada para os 72°C (corresponde à temperatura ótima para 

o funcionamento da enzima Taq polimerase), ocorrendo o prolongamento dos primers ao 

longo da sequência alvo por adição de bases nucleotídicas (dNTP) complementares 

através da ação da enzima Taq polimerase, dando origem a uma nova molécula de ADN 

de cadeia dupla (extensão) (Videira, 2011). No final destas etapas é concluído um ciclo, 

que sendo repetido 25-40 vezes, permite obter no final um número exponencial de cópias 

(225-40 cópias de um fragmento de ADN) (Figura 4). 

Os custos associados a equipamentos e consumíveis, o tempo de análise por amostra, 

bem como a necessidade de pessoal especializado, são muito semelhantes aos requisitos 

para os imunoensaios (por exemplo, ELISA). Assim, os métodos baseados na PCR podem 

ser facilmente implementados na análise de rotina e podem atuar como ferramenta de 

confirmação para a identificação inequívoca dos alimentos alergénicos alvo. Até agora, 

existem várias abordagens baseadas na PCR para a deteção e quantificação de diferentes 

ingredientes alergénicos em alimentos (Costa et al., 2017), quer com base em kits 

comerciais ou métodos desenvolvidos internamente em laboratório (Tabelas 3 e 5).  

Junto com os kits comerciais, existem vários métodos para a deteção e quantificação 

de pistácio recorrendo à PCR, tanto em sistemas de análise única quanto em abordagens 

multiplex (Tabela 5). Considerando que a PCR qualitativa simplex geralmente usa um par 

de primers para amplificar uma sequência específica, a PCR multiplex permite a 

amplificação simultânea de mais do que uma sequência alvo numa única reação usando 

um conjunto de vários primers com alvos diferentes, permitindo economizar 

consideravelmente o tempo e diminuir o número de reações que precisam ser realizadas 

para detetar os alvos pretendidos na amostra (Rodriguez-Lazaro et al., 2013). 
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Figura 4 – Representação esquemática da amplificação de um fragmento de ADN por PCR 

(adaptado de Dorado et al. (2015)). 

 

1.8.2.2 PCR em tempo real 

A PCR em tempo real baseia-se na aquisição contínua de um sinal de fluorescência 

de uma ou mais reações em cadeia da polimerase ao longo de uma série de ciclos. Este 

tipo de abordagem tem se mostrado eficaz para a quantificação de espécies vegetais e 

animais em alimentos, incluindo alergénios (Brežná et al., 2008). Tendo em consideração 

que não existem limites quantitativos estabelecidos na legislação para a presença de 

alergénios, os limites de deteção dos métodos analíticos devem ser tão baixos quanto 

possível. Nesse sentido, a PCR em tempo real apresenta várias vantagens 

comparativamente com a PCR qualitativa, especialmente por ser mais sensível, mais 

específica e mais adequada para a análise de rotina, uma vez que ocorre em tubo fechado. 

Além disso, é mais rápida do que uma PCR convencional, uma vez que não é necessário 

efetuar a visualização dos produtos por eletroforese em gel de agarose, pois esta técnica 

permite monitorizar e acompanhar a amplificação do ADN em tempo real utilizando a 

fluorescência (Brežná et al., 2008; Rodriguez-Lazaro et al., 2013). 
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1.8.2.3 Single-tube nested real-time PCR 

A técnica de nested PCR tem sido amplamente usada para aumentar a sensibilidade 

e reduzir a amplificação inespecífica do ADN alvo. Geralmente, baseia-se em duas 

amplificações por PCR distintas e sequenciais, em que a primeira reação ocorre utilizando 

um par de primers (outer), que permitem a produção de fragmentos de ADN que servirão 

de molde para a segunda reação. Porém, o facto de as amplificações ocorrerem de forma 

independente e sequencial torna propensa a ocorrência de contaminações, uma vez que 

são realizadas em diferentes tubos, sendo que o primeiro tubo é aberto para retirar uma 

quantidade de produto de PCR para servir de modelo para a segunda reação. Na segunda 

PCR, utiliza-se um outro conjunto de primers (inner) que produz um fragmento menor do 

que o da reação anterior. Assim, de forma a superar este problema, foi proposta uma 

abordagem inovadora que conjuga o uso de dois pares de primers nested (pares outer e 

inner) com temperaturas de hibridação muito distintas acopladas à PCR em tempo real 

numa única reação em tubo fechado, designada por single-tube nested real-time PCR 

(Costa et al., 2017). Em geral este método reúne numa única reação as vantagens de duas 

técnicas: nested PCR e PCR em tempo real. A técnica de nested PCR permite gerar 

fragmentos de PCR com dois tamanhos distintos pelo facto de utilizar dois pares de 

primers, o que contribui para o aumento da especificidade e sensibilidade da reação. O uso 

de uma sonda fluorogénica durante o ensaio de PCR em tempo real permite a 

monitorização direta da produção de fragmentos ao longo de toda a segunda fase da 

reação (Costa et al., 2013). 

 

 

Figura 5 – Representação esquemática de um sistema single-tube nested real-time PCR (adaptado 

de Costa et al. (2017)).  
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1.8.2.4 Aplicações na deteção de pistácio 

No caso específico do pistácio, existem alguns kits disponíveis comercialmente com 

base na tecnologia de PCR em tempo real. Contrariamente aos kits ELISA, os kits de PCR 

em tempo real comercialmente disponíveis são menos comuns e, normalmente, são 

capazes de apenas fornecerem informação qualitativa (Tabela 3). O tempo por análise e 

sensibilidades reportadas para estes kits são semelhantes aos dos ensaios ELISA, com a 

vantagem de não apresentarem reatividade cruzada conhecida. 

Na literatura, os sistemas de PCR propostos para a deteção de pistácio são baseados 

em PCR qualitativa, PCR multiplex e PCR em tempo real, sendo aplicados a uma grande 

variedade de alimentos processados, como chocolates, barras de cereais, gelados, 

produtos à base de carne, entre outros, e permitindo detetar e quantificar pistácio com 

diferentes limites (Tabela 5). Em geral, os métodos de PCR com alvo em genes unicópia 

apresentam maior LD/LQ (Sanchiz et al. 2017) do que os sistemas que detetam genes 

multicópia (Brežná et al., 2008, López-Calleja et al., 2014). Por conseguinte, os métodos 

de PCR que amplificam genes ou regiões multicópia, como o ITS, permitiram a 

deteção/quantificação de pistácio até 0,1-4 mg/kg em diferentes matrizes, respetivamente, 

em farinha de trigo e biscoitos (Brežná et al., 2008, López-Calleja et al., 2014). Os sistemas 

de PCR multiplex também têm sido descritos como ferramentas eficientes para a deteção 

e quantificação múltipla de diferentes produtos alergénicos, nomeadamente pistácio em 

alimentos processados (Cheng et al., 2016, Ehlert et al., 2009, Köppel et al., 2012). Estes 

métodos multiplex baseiam-se em diferentes sistemas de deteção. Ehlert et al. (2009) e 

Cheng et al. (2016) relataram o desenvolvimento de sistemas de PCR multiplex acoplados 

à análise de eletroforese capilar. Cheng et al. (2016) apresentaram um método de PCR em 

tempo real que permitiu detetar pistácio em pó de milho com um LD de 50 mg/kg, enquanto 

Ehlert et al. (2009) não reportaram a sensibilidade do método para o pistácio em misturas 

modelo. Köppel et al. (2012) propuseram dois sistemas hexaplex para a deteção 

simultânea de 12 alimentos alergénicos. Para o pistácio, o LD/LQ foi de 32 mg/kg em 

salsichas cozidas e 5 mg/kg em bolachas de arroz. Considerando que os métodos descritos 

com base em PCR apresentam elevadas sensibilidades e especificidades para a 

identificação, deteção e quantificação de pistácio, podem ser facilmente aplicados numa 

grande variedade de alimentos comerciais em análises de rotina. 



 

Tabela 5 – Sumário dos métodos baseados na análise de ADN disponíveis na literatura para a deteção e quantificação de alergénios de pistácio em alimentos. 

Método 
Gene alvo 

(Número de acesso 
GenBank) 

Reatividade cruzada 
 

Misturas modelo Matrizes alimentares Nível de sensibilidade Referências 

Sistema multiplex 
com LPA (Ligation-
dependent probe 
amplification) 

Dehidrina (Y07600) Nenhuma reatividade cruzada 
com 50 espécies de plantas e 
animais 

 Não reportado 
para o pistácio 

Chocolates, bolachas, 
salsichas, mortadela, 
pesto 

Não reportado para o 
pistácio 

Ehlert et al. 
(2009) 

PCR qualitativa Gene dehidrina e 
gene rbcL  

Sem reatividade cruzada com 
17 espécies de plantas para o 
gene dehidrina. Reatividade 
cruzada com caju e castanha 
do Brasil para o gene rbcL 

 Misturas modelo 
de pistácio em 
mortadela 

Amostras de 
mortadela 

100 mg/kg de pistácio em 
mortadela 

Barbieri e 
Frigeri (2006) 

PCR em tempo real 
com sondas de 
hidrólise  

Internal transcribed 
spacer (ITS) entre os 
genes 18S 
ribossomal RNA e 
5.8S ribossomal RNA  

Nenhuma reatividade cruzada 
com 23 espécies de plantas e 
3 espécies de origem animal 
testadas 

 Misturas modelo 
de pistácio em 
bolachas 

Chocolates, pudim 
instantâneo, patê de 
carne, bombons de 
chocolate, snacks 

LOD absoluto: 0.012 pg 
LOD relativo: 4 mg/kg de 
pistácio em bolachas 

Brežná et al. 
(2008) 

PCR Multiplex com 
sondas de hidrólise  

Dehidrina (Y07600) Nenhuma reatividade cruzada 
com as amostras testadas 

 Salsichas cozidas 
e bolachas de 
arroz misturadas 
com pistácio 

Parfaits, molhos, 

sanduíches, 
esparguete à 
bolonhesa, chocolates 

LOD relativo: 0.1% Köppel et al. 

(2012) 

PCR em tempo real 
(sonda TaqMan) 

Internal transcribed 
spacer (ITS1) 
(AY677201) 

Nenhuma reatividade cruzada 
com 49 espécies de plantas e 
4 espécies animais 

 Misturas modelo 
de pistácio cru e 
tratado pelo calor 
em farinha de trigo 

Chocolates, cereais, 
gelados, produtos 
cárneos, biscoitos 

0.1 mg/kg de AND de 
pistácio 

López-Calleja 
et al. (2014) 

PCR Multiplex 
acoplada a 
eletroforese capilar 

Pis v 1 (DQ631675.1) Nenhuma reatividade cruzada 
com avelã, aveia, sésamo, 
amendoim, caju, cevada, trigo, 
soja e noz pecan 

 Matriz de pó de 
milho com misturas 
de pistácio 

Bolos, chocolates, 
bolachas, waffles, 
noodles  

LOD absoluto: 20 cópias de 
DNA  
LOD relativo: 0.005% de 
pistácio em pó de milho 

Cheng et al. 
(2016) 

PCR em tempo real 
(SYBR-Green) e 
PCR em tempo real 
com locked nucleic 
acids (sonda LNA) 

Pis v 1 Nenhuma reatividade cruzada 
com os frutos de casca rija e 
plantas usadas na indústria 
alimentar 

 Misturas modelo 
de pistácio 
desengordurado 
cru em trigo 
espelta 

Barras de cereais, 
chocolates, bolachas, 
molho pesto, geleia 
com pistácio 

PCR em tempo real (SYBR-
Green) 
LOD/LOQ:100/1000 mg/kg 
 
PCR em tempo real (sonda 
LNA) 
LOD/LOQ:10 mg/kg 

Sanchiz et al.  
(2017) 

 

3
4
 



35 

2 Objetivo e âmbito do trabalho 

Considerando a importância global da alergia alimentar ao pistácio, este trabalho teve 

como principal objetivo a seleção de potenciais marcadores de ADN para o 

desenvolvimento de metodologias baseadas na PCR e PCR em tempo real para a 

deteção/quantificação de pistácio em alimentos processados. Para tal, foi necessário 

proceder a uma avaliação in silico dos diferentes genes que codificam as proteínas 

alergénicas do pistácio, nomeadamente a Pis v 1, Pis v 2, pis v 3, Pis v 4 e Pis v 5, para a 

seleção específica e seletiva de pistácio. Devido à ausência de materiais de referência 

certificados para a deteção de pistácio, misturas de referência e respetivas amostras de 

validação contendo pistácio foram preparadas, nomeadamente em massa (n=13 misturas 

com quantidades de 50% a 0,0001%) de forma a permitir a otimização dos diferentes 

métodos de PCR. Com o objetivo de se obter uma metodologia baseada na deteção de 

ADN de pistácio com elevada especificidade e sensibilidade foi desenvolvida de uma 

técnica inovadora baseada em single-tube nested real-time PCR. Para aplicação a 

amostras reais, foram também preparadas misturas modelo e respetivas amostras cegas 

de pistácio em gelado. Com os dois conjuntos de misturas binárias foi possível avaliar o 

efeito da matriz na performance do método.  
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3 Metodologia 

Nos procedimentos de biologia molecular, os quais envolvem a manipulação de ácidos 

nucleicos, é crucial evitar a contaminação das amostras durante todo o processo de 

preparação das reações, por forma a garantir a fiabilidade dos resultados. Deste modo, 

foram adotadas as regras de boas práticas de laboratório em biologia molecular.  

 

3.1 Preparação das amostras de referência de pistácio em massa 

Para o desenvolvimento e otimização do método de deteção de pistácio, foi necessário 

preparar misturas de referência com diferentes quantidades de pistácio numa matriz à base 

de sêmola de trigo (massa alimentícia do tipo esparguete). Antes de se proceder à 

trituração e preparação das misturas de referência, todos os recipientes e acessórios 

utilizados neste procedimento foram previamente descontaminados quimicamente com 

uma solução de hipoclorito de sódio durante cerca de 30 minutos, prevenindo possíveis 

contaminações cruzadas com ADN proveniente de outras origens. O pistácio e a massa, 

adquiridos comercialmente, foram triturados num moinho de lâmina dupla (Grindomix 

GM200, Retsch, Haan, Alemanha), em dias distintos, de forma a minimizar possíveis 

contaminações. Posteriormente, procedeu-se à preparação das misturas de referência, 

sendo que a primeira mistura de referência (50%) foi preparada adicionando-se 70 g de 

pistácio triturado a 70 g de massa triturada (Figura 6). As restantes misturas foram 

preparadas por diluições seriadas em massa até à proporção de 0,0001% (1 mg/kg) num 

total de n=12 misturas (Tabela 6). Adicionalmente, foi preparado um conjunto de misturas 

modelo (8%, 4%, 2,5% e 0,25%) com a finalidade de servirem como amostras cegas para 

a validação das metodologias de PCR desenvolvidas (Figura 6, Tabela 6). Por fim, todas 

as misturas preparadas foram armazenadas em recipientes devidamente esterilizados e 

identificados, sendo mantidas a -20⁰ C até se proceder à sua extração. 

 

3.2 Preparação de misturas modelo de pistácio em gelado 

Para avaliar o efeito da matriz no desempenho dos métodos de PCR desenvolvidos 

foram preparadas misturas modelo de pistácio em gelado (PIC), nas quais se adicionaram 

quantidades conhecidas de pistácio, como exemplo de amostras reais. O pistácio e o 

gelado de nata foram adquiridos comercialmente e misturados em recipientes previamente 

descontaminados quimicamente. 
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Tabela 6 – Misturas de referência de pistácio em massa (50-0,0001%, n=12).  

Misturas de Referência Concentração de pistácio Composição 

PP0 0% 100 g Massa 

PP1 50% (500 000 mg/kg) 70 g Massa + 70 g Pistácio 

PP2 10% (100 000 mg/kg) 120 g Massa + 30 g PP1 

PP3 5% (50 000 mg/kg) 50 g Massa + 50 g PP2 

PP4 1% (10 000 mg/kg) 120 g Massa + 30 g PP3 

PP5 0,5% (5 000 mg/kg) 50 g Massa + 50 g PP4 

PP6 0,1% (1 000 mg/kg) 120 g Massa + 30 g PP5 

PP7 0,05% (500 mg/kg) 50 g Massa + 50 g PP6 

PP8 0,01% (100 mg/kg) 120 g Massa + 30 g PP7 

PP9 0,005% (50 mg/kg) 50 g Massa + 50 g PP8 

PP10 0,001% (10 mg/kg) 120 g Massa + 30 g PP9 

PP11 0,0005% (5 mg/kg) 50 g Massa + 50 g PP10 

PP12 0,0001% (1 mg/kg) 80 g Massa + 20 g PP11 

AN147 100% 100 g Pistácio 

   

Validação   

PP13 8% (80 000 mg/kg) 138 g Massa + 12 g Pistácio 

PP14 4% (40 000 mg/kg) 60 g Massa + 60 g PP13 

PP15 2,5% (25 000 mg/kg) 30 g Massa + 50 g PP14 

PP16 0,25% (2 500 mg/kg) 72 g Massa + 8 g PP15 

 

 

Figura 6 – Misturas de referência de pistácio em massa (50-0.0001%, n=12). 

 

Resumidamente, para a primeira mistura de 50% (500.000 mg/kg) de pistácio em 

gelado adicionaram-se 50 g de pistácio moído a 50 g de gelado de nata e procedeu-se à 

homogeneização da referida mistura com auxílio de uma espátula. A quantidade 

necessária para preparar a mistura seguinte foi retirada e a restante foi guardada em 

recipientes a -80⁰ C, de forma a manter a integridade da matriz. As misturas seguintes 

foram preparadas por adição sequencial de gelado à mistura anterior até uma 

concentração de 0,0001% (1 mg/kg) num total de n=12 misturas (Figura 7, Tabela 7).  
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Adicionalmente, preparou-se um conjunto de misturas modelo com as quantidades 

8%; 4%; 2,5% e 0,25% para servirem como misturas cegas para a validação dos métodos 

de PCR desenvolvidos. Por fim, todas as misturas foram colocadas a -20⁰ C até se 

proceder à sua extração. 

 

Tabela 7 – Misturas modelo de pistácio em gelado (50-0,0001%, n=12). 

Misturas Modelo Concentração de pistácio Composição 

PIC0 0% 100 g Gelado 

PIC1 50% (500 000 mg/kg) 50 g Gelado + 50 g Pistácio 

PIC2 10% (100 000 mg/kg) 80 g Gelado + 20 g PIC1 

PIC3 5% (50 000 mg/kg) 50 g Gelado + 50 g PIC2 

PIC4 1% (10 000 mg/kg) 80 g Gelado + 20 g PIC3 

PIC5 0,5% (5 000 mg/kg) 50 g Gelado + 50 g PIC4 

PIC6 0,1% (1 000 mg/kg) 80 g Gelado + 20 g PIC5 

PIC7 0,05% (500 mg/kg) 50 g Gelado + 50 g PIC6 

PIC8 0,01% (100 mg/kg) 80 g Gelado + 20 g PIC7 

PIC9 0,005% (50 mg/kg) 50 g Gelado + 50 g PIC8 

PIC10 0,001% (10 mg/kg) 80 g Gelado + 20 g PIC9 

PIC11 0,0005% (5 mg/kg) 50 g Gelado + 50 g PIC10 

PIC12 0,0001% (1 mg/kg) 80 g Gelado + 20 g PIC11 

AN147 100% 100 g Pistácio 

   

Validação   

PIC13 8% (80 000 mg/kg) 92 g Gelado + 8 g Pistácio 

PIC14 4% (40 000 mg/kg) 50 g Gelado + 50 g PIC13 

PIC15 2,5% (25 000 mg/kg) 37,5 g Gelado + 62,5 g PIC14 

PIC16 0,25% (2 500 mg/kg) 90 g Gelado + 10 g PIC15 

 

 

 

Figura 7 – Misturas de referência de pistácio em gelado de nata (50-0.0001%, n=12). 
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3.3 Amostras para avaliação da reatividade cruzada  

De modo a avaliar a especificidade dos primers desenhados, foram utilizados no total 

n=75 extratos provenientes de espécies de origem animal e vegetal, por terem forte 

probabilidade de surgirem em alimentos processados (Tabela 8). 

 

3.4 Extração de ADN 

A extração de ADN das misturas de referência de pistácio em massa foi efetuada com 

recurso ao NucleoSpin® Food kit (Macherey-Nagel, Düren, Alemanha) de acordo com as 

instruções do fabricante, com pequenas modificações. Para as amostras utilizadas na 

avaliação da reatividade cruzada, recorreu-se aos seguintes métodos: NucleoSpin® Plant 

II kit (Macherey-Nagel, Düren, Alemanha) de acordo com as instruções do fabricante, 

Wizard realizado conforme descrito por Mafra et al. (2008); e CTAB-PVP como descrito por 

Costa et al. (2015). 

 

3.4.1 Reagentes e soluções 

a) Tampão de extração TNE  

A 1 g de dodecilsulfato de sódio (SDS) e adicionou-se 1 mL de solução Tris-HCl (1 M), 

3 mL de solução NaCl (5 M) e 0,4 mL de solução EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) 

(0,5 M). Após acertar o pH para 8, com solução de NaOH ou HCl, completou-se o volume 

até 100 mL com água desionizada e autoclavou-se a solução a uma temperatura de 121ºC 

durante 15 minutos. 

 

b) Solução de Hidrocloreto de Guanidina (GuHCl) 5 M 

Dissolveram-se 4,78 g de GuHCl em água desionizada, completando-se o volume até 

10 mL. Posteriormente, autoclavou-se esta solução durante 15 minutos a 121ºC.  

 

c) Solução de Proteinase K (20 mg/mL) 

Adicionaram-se 20 mg de Proteinase K em 1000 µL de água ultrapura, misturou-se 

cuidadosamente por inversão e armazenou-se a solução uma temperatura de -20ºC. 
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d) Tampão TE 0,1x  

Adicionaram-se 0,5 mL de solução Tris (1 M) e 0,1 mL de solução EDTA (0,5 M), até 

perfazer o volume de 50 mL com água desionizada, obtendo-se a solução de TE 1x. A 

solução TE 0,1x foi preparada por diluição da solução TE 1x em água desionizada. De 

seguida, procedeu-se à autoclavagem da solução a 121ºC durante 15 minutos.  

 

Tabela 8 – Descrição das espécies vegetais e animais utilizadas para avaliar a reatividade cruzada.  

Código Descrição Código Descrição 

AN03 Noz Macadâmia AN148 Laranja 

AN37 Amendoim torrado e salgado CAL02 Javali 

AN40 Miolo de Pinhão CAL03 Pato 

AN41 Castanha CAL04 Perdiz 

AN52 Caju  CAL06 Lebre 

AN76 Amêndoa CAL07 Codorniz 

AN78 Noz CAL25 Faisão 

AN99 Miolo de avelã CAL29 Veado 

AN118 Castanha do Brasil CAL31 Coelho 

AN119 Noz pecan CAL34 Galinha 

AN123 Noz CAL35 Peru 

TR01 Tremoço CAL37 Borrego 

AN38 Favas fritas CAL38 Cabrito 

AN55 Colza CAL39 Avestruz 

AN56 Girassol PPV0 Vaca 

AN60 Aveia grão CV18 Cavalo 

AN61 Cevada grão CW0 Porco 

AN62 Centeio grão F13 Bacalhau 

AN44 Farinha de trigo F16 Pescada 

AN46 A Arroz F28 Robalo 

AN49 Pevide torrada F29 Faneca 

AN98 Tomate cereja F30 Carapau 

AN64 A Farinha de milho F31 Abrótea 

WSI0 Soja F32 Redfish 

PHP0 Massa crua F33 Maruca 

WF0 Puré de batata F34 Cavala 

AN132 Farinha de mandioca F35 Peixe espada preto 

AN47 A Cereja F36 Perca do Nilo 

AN48 A Ameixa fresca CAL41 Cebola 

AN50 Ameixa CAL42 Alho 

AN53 Alperce CAL43 Salsa 

AN108 Amora CAL44 Pimenta-branca 

AN109 Morango liofilizado CAL45 Louro 

AN109 A Morango (folhas) CAL46 Pimentão-doce 

AN42 Nectarina CAL47 Piripiri 

AN43 Pêssego EM45 Orégãos 

AN145 Manga EM46 Manjericão 

AN146 Ananás EM47 Coentros 

EM73 Laranja amarga EM48 Açafrão das Índias 

 



44 

e) CTAB1-PVP  

Pesaram-se 2 g do reagente CTAB (brometo de hexadeciltrimetilamónio) e 1 g de PVP-

40 (polivinilpirrolidone) e juntaram-se 10 mL de Tris-HCl (1M), 4 mL de EDTA (500 mM) e 

28 mL de NaCl (5 M). Após dissolver a mistura em água desionizada, corrigiu-se o pH para 

7,5 com solução de HCl e completou-se o volume até 100 mL. A solução foi autoclavada e 

armazenada à temperatura ambiente.  

 

f) CTAB2  

A 0,5 g do reagente CTAB juntaram-se 800 μL de NaCl (5 M). Completou-se o volume 

com água desionizada até 100 mL, sendo a solução autoclavada e armazenada à 

temperatura ambiente.  

 

g) Tampão SGTB 1x  

Adicionaram-se 100 mL de SGTB 20x (GRiSP Research Solutions, Porto, Portugal) 

até perfazer 2 L com água desionizada. 

 

h) Solução de dNTP (10mM)  

Juntaram-se 50 μL de cada dNTP a 1800 μL de água ultrapura e, em seguida, 

armazenou-se a solução a -20ºC. 

 

i) Tampão de carregamento 6x  

Dissolveram-se 4 g de sacarose e 5 mg de azul de bromofenol em cerca de 5 mL de 

água desionizada. Adicionaram-se 2,4 mL de solução de EDTA (0,5 M) e completou-se o 

volume até 10 mL com água desionizada. Posteriormente, procedeu-se à autoclavagem da 

solução e armazenou-se a -20ºC. 

 

3.4.2 Método NucleoSpin® Food 

Este método de extração foi realizado segundo as recomendações do fabricante, com 

algumas modificações. Pesaram-se cerca de 200 mg de cada amostra para tubos de 

reação estéreis de 2 mL, adicionando-se 700 μL da solução tampão CF (para promover a 

lise celular), pré-aquecida a 65ºC e 10 μL da solução de Proteinase K. Procedeu-se à 

agitação vigorosa de todas as amostras no vórtex e incubou-se durante 60 minutos a 65ºC 

num termobloco (Eppendorf Thermomixer Comfort, Hamburg, Alemanha) com agitação a 
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900 rpm, fazendo-se agitações suplementares com o vórtex a cada 20 minutos. Após a 

incubação, adicionaram-se 2 μL de RNase (2 mg/mL) a cada tubo, deixando-se incubar à 

temperatura ambiente durante 5 minutos. De seguida, efetuou-se uma centrifugação a 17 

000 x g, durante 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante (550-600 µL) foi transferido para novos 

tubos estéreis de 1,5 mL, seguindo-se uma nova centrifugação durante 5 minutos nas 

mesmas condições. Posteriormente, transferiu-se novamente o sobrenadante (~500 µL) 

para um novo tubo de 2 mL, adicionando-se volume idêntico da solução C4 (~500 µL) e de 

etanol (100%) (~500 µL), de modo a ajustar as condições de ligação do ADN à coluna. 

Cada tubo foi cuidadosamente misturado por inversão. De seguida, montaram-se as 

colunas nos tubos de recolha e pipetou-se por duas/três vezes cerca de 700 μL de cada 

amostra na coluna, uma vez que a coluna tem uma capacidade máxima de 750 μL. No final 

de cada uma destas adições, centrifugou-se durante 1 minuto a 11 000 x g, rejeitando-se 

o líquido eluído. Cada coluna foi lavada 3 vezes, com 400 μL do tampão CQW, 700 μL e 

200 μL da solução C5. A primeira e segunda lavagens foram seguidas de centrifugação 

durante 1 min a 11 000 x g, enquanto a última centrifugação foi efetuada nas mesmas 

condições, mas durante 2 min (com o objetivo de secar bem a coluna). Colocou-se a coluna 

num novo tubo estéril de 1,5 mL, adicionando-se 100 μL da solução tampão de eluição CE, 

pré-aquecida a 70ºC. Deixou-se incubar durante 5 minutos à temperatura ambiente e, de 

seguida, centrifugou-se a 11 000 x g durante 1 minuto, de forma a eluir o ADN. O líquido 

eluído foi transferido para um novo tubo de 1,5 mL, obtendo-se assim os extratos finais de 

ADN. Após se terem efetuado as diluições adequadas dos extratos de ADN, estes foram 

armazenados a -20ºC até posterior utilização. 

De forma a garantir uma uniformização na atividade da RNAse durante o processo de 

extração, utilizaram-se lotes de 6 amostras por cada extração e em todas elas foi efetuado 

um branco como controlo dos reagentes de extração utilizados e eventuais contaminações 

durante o processo. 

 

3.4.3 Método NucleoSpin® Plant II 

A extração de ADN pelo método NucleoSpin® Plant II decorreu conforme as 

especificações do fabricante, com algumas modificações. Pesaram-se cerca de 200 mg de 

amostra para tubos de reação estéreis de 2,0 mL e adicionaram-se 600 μL de tampão de 

lise PL2, pré-aquecido a 65ºC. Após agitação vigorosa no vórtex, incubou-se a 65ºC num 

termobloco (Eppendorf Thermomixer Comfort, Hamburg, Alemanha) com agitação (~900 

rpm) durante 60 minutos. A cada 15 minutos efetuou-se uma agitação vigorosa dos tubos 

no vórtex, de forma a garantir uma melhor lise celular. Após incubação, adicionaram-se 

aos tubos 150 μL de tampão PL3, os quais foram sujeitos a nova agitação vigorosa e 
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incubação a -20ºC durante 5 minutos, de modo a precipitar completamente o SDS. De 

seguida, efetuou-se uma centrifugação durante 10 minutos a 4ºC e uma velocidade de 

17.000 x g. Após centrifugação, transferiu-se todo o sobrenadante para uma coluna de 

purificação e centrifugou-se durante 2 minutos a uma velocidade de 11.000 x g, de modo 

a eliminar os resíduos sólidos. Após filtração, rejeitou-se a coluna e transferiu-se o 

sobrenadante para novo tubo de reação estéril de 1,5 mL, adicionando-se 450 μL de 

tampão PC e homogeneizou-se cuidadosamente a mistura por inversão, permitindo ajustar 

as condições de ligação do ADN à coluna. De seguida, transferiu-se toda a mistura para 

uma nova coluna de sílica e procedeu-se à centrifugação durante 1 minuto a uma 

velocidade de 11.000 x g. Após centrifugação, rejeitou-se o sobrenadante e repetiu-se 

novamente o passo anterior, uma vez que as colunas têm uma capacidade máxima de 750 

μL. O ADN fica retido na coluna de sílica, a qual é transferida para novo tubo de recolha. 

De seguida, procedeu-se à lavagem da coluna adicionando-se 400 μL de tampão PW1 e 

centrifugando-se durante 1 minuto a uma velocidade de 11.000 x g. Na segunda lavagem, 

adicionaram-se 700 μL de PW2 e procedeu-se a uma nova centrifugação nas mesmas 

condições. Na terceira lavagem, adicionaram-se 200 μL de PW2 e centrifugou-se nas 

mesmas condições, durante 2 minutos para garantir a secagem da coluna (eliminação de 

resíduos de isopropanol/etanol da coluna). Transferiu-se a coluna para um novo tubo de 

reação estéril de 1,5 mL para recolher o ADN eluído por adição de 50 μL de tampão PE 

pré-aquecido a 65ºC, incubou-se durante 5 minutos a 65ºC e efetuou-se uma centrifugação 

durante 1 minuto a uma velocidade de 11.000 x g. Este último passo foi repetido 

novamente, obtendo-se um extrato de ADN final de 100 μL. Após terem sido efetuadas as 

diluições adequadas, todos os extratos foram armazenados a -20ºC, até posterior análise. 

 

3.4.4 Método Wizard 

A extração de ADN através do método Wizard consistiu na utilização parcial de um kit 

comercial Wizard® Plus Minipreps (Promega, Madison, WI, EUA), baseando-se no método 

descrito por Lipp et al. (1999) e com algumas alterações propostas por Mafra et al. (2008). 

A 200 mg de cada amostra, adicionaram-se 860 µL de tampão de extração TNE (10 mM 

de Tris, 150 mM de NaCl, 2 mM de EDTA, 1% de SDS) (pré-aquecido a 65⁰ C), que é 

responsável pela lise celular e precipitação das proteínas, 100 µL de solução de GuHCl 5 

M, que permite a desnaturação das proteínas e 40 µL de solução de proteinase K, usada 

na digestão de proteínas. De seguida, procedeu-se à agitação vigorosa no vórtex e 

incubou-se a 65ºC num termobloco (Eppendorf Thermomixer Comfort, Hamburg, 

Alemanha), durante 1 hora, com agitação a 900 rpm. Adicionalmente, a cada 20 minutos, 

procedeu-se à agitação vigorosa de cada uma das amostras no vórtex, de forma a 
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aumentar o rendimento da extração. Após esta etapa, procedeu-se à centrifugação durante 

15 minutos a 4ºC e a uma velocidade de 17.000 x g. No final, recolheu-se o máximo de 

sobrenadante para um novo tubo de reação de 1,5 mL e efetuou-se uma nova 

centrifugação durante 5 minutos, nas condições mencionadas anteriormente. Após esta 

centrifugação, pipetou-se novamente o máximo de sobrenadante para um novo tubo de 

reação de 2,0 mL e adicionou-se 1,0 mL de resina de purificação de DNA Wizard® 

(Promega, Madison, WI, EUA) e misturou-se cuidadosamente por inversão. A mistura 

(resina e amostra), foi transferida para colunas do kit comercial Wizard® Plus Minipreps 

DNA Purification System e eluída recorrendo ao auxílio do êmbolo de uma seringa de 2,0 

mL. Logo em seguida, procedeu-se à lavagem das colunas com 2,0 mL de solução de 

isopropanol (80%, v/v). De forma a eliminar os resíduos de isopropanol retidos nas colunas, 

procedeu-se a uma centrifugação, a uma velocidade de 10.000 x g durante 2 minutos e 

secagem durante 5 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, de modo a eluir o 

ADN retido nas colunas, estas foram transferidas para um novo tubo de reação estéril de 

1,5 mL e adicionaram-se 100 µL de tampão TE 0,1x, pré-aquecido a 70ºC. De seguida, 

incubou-se à temperatura ambiente durante 1 minuto e procedeu-se a uma centrifugação 

a 10.000x g durante 1 minuto, obtendo-se o extrato final de ADN. Por fim, o ADN eluído foi 

recolhido para um novo tubo de reação de 1,5 mL e todos os extratos foram armazenados 

a -20ºC até posterior análise. 

Em cada extração foi realizado um branco, que continha apenas as soluções utilizadas 

no método de extração, funcionando como indicador de possíveis contaminações durante 

o processo. 

 

3.4.5 Método CTAB-PVP 

A 200 mg de cada amostra em tubos de reação estéreis de 2,0 mL, adicionaram-se 

1000 μL de CTAB1-PVP (2% de CTAB (m/v); 0,1 M de Tris; 1,4 M de NaCl; 1% de PVP-40 

(m/v); 0,02 M de EDTA; pH 8,0), pré-aquecido a 65ºC, e 20 μL de β-mercaptoetanol. 

Procedeu-se à agitação vigorosa de todos os tubos no vórtex e incubou-se a 65ºC num 

termobloco (Eppendorf Thermomixer Comfort, Hamburg, Alemanha) durante 1 hora, com 

agitação a 900 rpm. Adicionalmente, durante este processo, a cada 15-20 minutos, as 

amostras foram sujeitas a uma agitação vigorosa no vórtex, com o objetivo de aumentar o 

rendimento da extração. Após incubação, efetuou-se uma centrifugação durante 15 

minutos a 4ºC e a uma velocidade de 17.000 x g e recolheram-se aproximadamente 650 

μL de sobrenadante para um novo tubo de extração estéril de 1,5 mL. Procedeu-se a uma 

nova centrifugação, nas mesmas condições que a anterior, mas apenas pelo período de 5 

minutos e recolheram-se 600 μL de sobrenadante para um novo tubo de reação estéril de 
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1,5 mL, ao qual foram adicionados 500 μL de clorofórmio. Seguidamente, procedeu-se à 

agitação vigorosa (no vórtex) durante 20 segundos e centrifugou-se durante 10 minutos a 

4ºC e a 12.000 x g. Posteriormente, transferiu-se a fase superior para um novo tubo de 

reação estéril de 2 mL e adicionou-se, na proporção de 2:1, a solução de CTAB2 (0,5% de 

CTAB (m/v); 0,04 M de NaCl) de forma a promover a precipitação. De seguida, procedeu-

se à incubação à temperatura ambiente durante 1 hora e, no final, efetuou-se uma nova 

centrifugação durante 10 minutos a 4ºC e a 12.000 x g. Rejeitou-se o sobrenadante e 

dissolveu-se o precipitado adicionando 350 μL de NaCl (1,2 M) e 350 μL de clorofórmio. 

Agitou-se vigorosamente durante 30 segundos em vórtex e centrifugou-se durante 10 

minutos a 4ºC e a 12.000 x g. A fase superior foi transferida para tubos de reação estéreis 

de 1,5 mL, aos quais se adicionaram 0,6 partes por volume de isopropanol a -20ºC, 

agitando-se cuidadosamente por inversão. Seguiu-se uma nova centrifugação durante 10 

minutos a 4ºC e a 12.000 x g e rejeitou-se cuidadosamente o sobrenadante. Ao precipitado, 

adicionaram-se 500 μL de etanol (70% (v/v) a -20ºC) para precipitar o ADN e misturou-se 

cuidadosamente por inversão. Procedeu-se a uma nova centrifugação durante 10 min a 

4ºC e a uma velocidade de 12.000 x g e retirou-se cuidadosamente o etanol com a ajuda 

de uma micropipeta, colocando-se, em seguida, os tubos numa estufa a 50ºC, durante 30 

minutos, para remoção completa do solvente. Por fim, adicionaram-se 100 μL de TE 0,1x 

ao precipitado, deixando-se a hidratar durante a noite com agitação suave a 300 rpm e a 

uma temperatura de 10ºC. Os extratos de ADN foram armazenados a -20ºC até posterior 

utilização.  

 

3.5 Quantificação e análise do ADN extraído 

Após efetuar a extração do ADN, é importante avaliar a sua concentração e pureza. 

Esta avaliação foi feita recorrendo à espectrofotometria de UV/Vis, utilizando um leitor de 

microplacas multideteção Synergy™ HT (Biotek Instruments, Winooski, EUA), uma placa 

específica para leitura de ADN/ARN/proteínas (Take3, Biotek Instruments, Winooski, EUA) 

e o software de análise de dados Gen5 v2.01 (Biotek Instruments, Winooski, EUA) por 

medição das absorvências (A) a 260 nm, 280 nm e 320 nm, sendo que estes comprimentos 

de onda correspondem aos máximos de absorção UV de ADN, proteínas e impurezas em 

solução, respetivamente. Através da razão das absorvências a 260 nm e 280 nm 

(A260/A280) é possível estimar a pureza dos extratos de ADN, sendo que o ideal será 

obter valores entre 1,8 e 2,0, contudo purezas dentro do intervalo de 1,6-2.2 são 

considerados adequados para a posterior análise de ADN. Valores inferiores ou superiores 

podem ser indicadores da presença de impurezas. Valores próximos de 1,8 representam 

extratos com elevada pureza, sendo que valores inferiores a 1,8 indicam contaminação 
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com polissacarídeos e valores superiores a 2,0 são indicativos de contaminação com ARN. 

A concentração dos extratos de ADN (em ng/μL) foi determinada pelo software 

considerando que a absorvência igual a 1 corresponde a 50 ng/µL de ADN num percurso 

ótico de 1 cm. No final, procedeu-se à diluição de todos os extratos para uma concentração 

de 50 ng/μL para posterior amplificação por PCR.  

 

3.6 Amplificação por PCR 

3.6.1 Oligonucleótidos 

Neste trabalho, os primers e sonda utilizados para a deteção específica de pistácio 

(Pistacia vera) foram desenhados recorrendo ao software Primer-BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) e ajuste manual, com alvo em três genes 

que codificam as proteínas alergénicas Pis v 1, Pis v 2 e Pis v 5, utilizando as sequências 

nucleotídicas disponíveis no NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) (GenBank: DQ631675.1, 

DQ631676.1, EU410073.1, respetivamente). Para confirmar as propriedades dos primers 

e verificar a ausência de auto-hibridação ou a formação de estruturas em hairpins, 

recorreu-se ao software Oligo Calc (http://www.basic.northwestern.edu/biotools/ 

oligocalc.html). Adicionalmente, a especificidade dos primers foi avaliada in silico utilizando 

a ferramenta Nucleotide BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM= 

blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome) que permite fazer a 

comparação com todas as sequências presentes na base de dados do GenBank de forma 

a revelar as homologias entre as sequências. A Figura 8 representa um exemplo do uso 

da ferramenta informática Blastn para avaliação da similaridade das sequências 

nucleotídicas. 

 

 

Figura 8 – Percentagem de similaridade entre a sequência nucleotídica do gene que codifica para o 

alergénio Pis v 5 do pistácio (Pistacia vera Pis v 5.0101 allergen 11S globulin percursor mRNA, 

complete cds; número de acesso ao GenBank: EU410073.1) com outras sequências presentes na 

base de dados GenBank. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.basic.northwestern.edu/biotools/%20oligocalc.html
http://www.basic.northwestern.edu/biotools/%20oligocalc.html
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=%20blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=%20blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome
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A síntese dos primers foi efetuada pela empresa STAB Vida (Caparica, Portugal). Todos 

os primers e sonda utilizados durante este trabalho encontram-se descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Primers e sonda de hidrólise utilizados durante este estudo. 

Primers Sequência (5’3’) Gene Amplicão 
GenBank/ 
Referência 

Pisv1-F 
Pisv1-R 

ACCGCACGCATCAACCAGCGA 
TCTCACCTCTGAACTGCCCCTGT 

Pis v 1 139 pb DQ631675.1 

Pisv2-F 
Pisv2-R 

TGCTATCCTGGCACCTCACTGGA 
ACCACAAGCTGACCCTCACGAA 

Pis v 2 

138 pb 

DQ631676.1 
Pisv2-FN 
Pisv2-RN 
Pisv2-P 

CACCTCACTGGAACGTG 
TTCCTCATCGAATACAGATT  
FAM-CTCACAGCATAGTTTACATCACAAGGGGCAAT-BHQ1 

104 pb 

Pisv5-F 
Pisv5-R 

GGCGTAGACAAAGCCAACAGAAAT 
AATGGCACCTCTGTTGTCCTTCTC 

Pis v 5 137 pb EU410073.1 

18SRG-F 
18SRG-R 

CTGCCCTATCAACTTTCGATGGTA 
TTGGATGTGGTAGCCGTTTCTCA 

18S 
rARN 

113 pb 
Costa et al. 

(2013) 

 

3.6.2 PCR qualitativa 

Para os novos primers desenhados (Tabela 9) para a deteção de pistácio com alvo em 

cada um dos genes selecionados (Pis v 1, Pis v 2 e Pis v 5), foram desenvolvidos e 

otimizados diferentes métodos de PCR convencional (PCR qualitativa). Para a amplificação 

por PCR qualitativa procedeu-se à preparação de uma mistura reacional utilizando os 

seguintes componentes: água ultrapura (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha), tampão 

(670 mM Tris-HCl, pH 8.8, 160 mM (NH4)2SO4, 0,1% Tween 20), MgCl2, dNTP (Bioron, 

Ludwigshafen, Alemanha), enzima SuperHot Taq DNA Polymerase™ (Genaxxon 

Bioscience GmbH, Alemanha), primers (Tabela 9) e extrato de ADN para um volume final 

de 25 μL. As quantidades de cada um dos componentes da mistura reacional encontram-

se descritas na Tabela 10.  

Em cada reação, incluiu-se sempre um controlo negativo (CN), servindo como 

indicador de possíveis contaminações ocorridas durante a realização dos ensaios de PCR, 

em que o extrato de ADN foi substituído por água ultrapura. As reações de amplificação 

foram realizadas num dos dois termocicladores disponíveis no laboratório: SimpliAmp™ 

Thermal Cycler (Applied Biosystems™, ThermoFisher Scientific, EUA) e MJ Mini™ 

Gradient Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, EUA) com condições de tempo e 

temperatura diferentes para cada par de primers, as quais foram otimizadas de forma a 

atingir um maior nível de sensibilidade do método sem comprometer a especificidade 

(Tabela 11). 
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Após amplificação, os fragmentos de PCR foram visualizados por eletroforese em gel 

de agarose a 1,5% em tampão SGTB 1x (GRiSP Research Solutions, Porto, Portugal), 

corado com Gel Red 1x (Biotium, Hayward, CA, EUA) durante 25 minutos a 200 V. Num 

dos poços do gel, adicionaram-se 4 μL de tampão de carregamento 6x com 2 μL de 

marcador molecular 100 bp (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha). Nos restantes poços 

aplicaram-se 4 μL de tampão de carregamento 6x com 20 μL de produto PCR. No final da 

eletroforese, o gel foi visualizado num transiluminador de luz UV, sendo a imagem digital 

adquirida através do sistema fotográfico Gel Doc™ EZ Imager (Bio-Rad Laboratories, EUA) 

e a análise da imagem feita através do software Image Lab™. 

 

Tabela 10 – Quantidade dos diferentes componentes utilizados nas amplificações por PCR 

qualitativa com os diferentes pares de primers. 

Primers 
Componente 

Pisv1-F/ 
Pisv1-R 

Pisv2-F/ 
Pisv2-R 

Pisv5-F/ 
Pisv5-R 

18SRG-F/ 
18SRG-R 

Água Ultrapura 14,3 14,3 14,3 15,6 

Tampão (10x) 2,5 2,5 2,5 2,5 

MgCl2 (25mM) 3,0 3,0 3,0 1,5 

dNTP (2,5 mM cada) 2,0 2,0 2,0 2,0 

Primer Forward (10 µM) 0,5 0,5 0,5 0,6 

Primer Reverse (10 µM) 0,5 0,5 0,5 0,6 

Taq Polimerase (5 U/µL) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Extrato de ADN 2,0 2,0 2,0 2,0 

Volume Total 25 

 

Tabela 11 – Condições de tempo e temperatura otimizadas utilizadas nos ensaios de PCR 

qualitativa com os diferentes pares de primers. 

Primers 
Pisv1-F/ 
Pisv1-R 

Pisv2-F/ 
Pisv2-R 

Pisv5-F/ 
Pisv5-R 

18SRG-F/ 
18SRG-R 

Etapas 

T
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Desnaturação 95⁰ C 5 min 95⁰ C 5 min 95⁰ C 5 min 95⁰ C 5 min 

A
m

p
li

fi
c

a
ç

ã
o

 

Desnaturação 95⁰ C 30 s 95⁰ C 30 s 95⁰ C 30 s 95⁰ C 30 s 

Hibridação 65⁰ C 30 s 62⁰ C 30 s 64⁰ C 30 s 65⁰ C 30 s 

Extensão 72⁰ C 30 s 72⁰ C 30 s 72⁰ C 30 s 72⁰ C 30 s 

Nº de ciclos 40 40 40 33 

Extensão final 72⁰ C 5 min 72⁰ C 5 min 72⁰ C 5 min 72⁰ C 5 min 
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3.6.3 Sequenciação 

De forma a desenvolver um sistema de PCR em tempo real específico para a 

identificação e quantificação de pistácio, procedeu-se à sequenciação das amostras de 

pistácio, caju e manga, pois são espécies suscetíveis de apresentarem reatividade 

cruzada, uma vez que pertencem à mesma família (Anacardiaceae) e as suas sequências 

apresentam elevada homologia. A partir dos resultados de sequenciação foi possível 

desenhar uma sonda de hidrólise (Tabela 9) na região de maior variabilidade nucleotídica 

entre estas espécies, de modo a aumentar a especificidade do método de PCR em tempo 

real. 

A amplificação dos produtos de PCR para sequenciar decorreu nas condições 

descritas nas Tabelas 10 e 11 , com os primers Pis v 2-F/Pis v 2-R, cujo alvo é o gene que 

codifica o alergénio Pis v 2. A purificação foi efetuada com recurso ao kit GRS PCR & Gel 

Band Purification (GRiSP Research Solutions, Porto, Portugal), conforme as 

recomendações do fabricante e a sequenciação das amostras foi realizada pela empresa 

GATC Biotech AG (Constança, Alemanha). Os resultados de sequenciação obtidos foram 

analisados e editados através dos softwares BioEdit (http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/ 

bioedit.html) e FinchTV (http://www.geospiza.com/Products/finchtv.shtml) disponíveis 

online. 

 

3.6.4 Single-tube nested real time PCR  

Com o objetivo de aumentar a sensibilidade e especificidade da reação de PCR em 

tempo real para deteção de ADN de pistácio em alimentos, recorreu-se à técnica 

denominada de single-tube nested real-time PCR. Nestes ensaios, utilizaram-se 

simultaneamente dois pares de primers, isto é, Pisv2-F/Pisv2-R e Pisv2-FN/Pisv2-RN 

(Tabela 9) num único tubo de reação. A mistura reacional contém os seguintes 

componentes: água ultrapura (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha), SsoFast™ Probes 

Supermix (Bio-Rad Laboratories, EUA), extrato de ADN, primers (Pisv2-F/Pisv2-R e Pisv2-

FN/Pisv2-RN) e sonda (Tabela 9) desenhados especificamente para o pistácio. As 

quantidades de cada componente presente na mistura reacional, num volume total de 20 

µL, foram otimizadas e encontram-se descritas na Tabela 12.  

Os ensaios de PCR em tempo real foram realizados num termociclador CFX96 Real-

Time PCR System (Bio-Rad Laboratories, EUA), conforme as condições de tempo e 

temperatura apresentadas na Tabela 13, sendo que as reações foram realizadas seguindo 

num único programa que é composto por duas fases: fase 1, sem deteção do sinal de 

fluorescência; fase 2, com medição do sinal de fluorescência no final de cada ciclo. Os 

http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/%20bioedit.html
http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/%20bioedit.html
http://www.geospiza.com/Products/finchtv.shtml
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dados foram adquiridos e processados com recurso ao software Bio-Rad CFX Manager 3.1 

(Bio-Rad, Laboratories, EUA). Cada amostra foi amplificada, pelo menos, em 

quadruplicado, pelo menos em três ensaios distintos, e em todos os ensaios foi incluído 

um controlo negativo, em que se substituiu o extrato de ADN por água ultrapura.  

 

Tabela 12 - Quantidades dos diferentes componentes utilizados nas amplificações por single-tube 

nested real-time PCR. 

Componentes Volume (µL) 

Água Ultrapura 4,2 

SsoFast™ Supermix (2×) 10 

Primer Pisv2-F (10 mM) 0,8 

Primer Pisv2-R (10 mM) 0,8 

Primer Pisv2-FN (10 mM) 0,8 

Primer Pisv2-RN (10 mM) 0,8 

Sonda Pisv2-P (10 mM) 0,6 

Extrato de ADN 2,0 

Volume Total 20 

 

Tabela 13 – Programa de tempo e temperatura utilizado nas amplificações por single-tube nested 

real-time PCR. 

 Fase 1 Fase 2  

 Desnaturação 
Inicial 

Desnaturação 
Hibridação/ 

Extensão 
Desnaturação Hibridação Extensão 

Temperatura 95⁰ C 95⁰ C 64⁰ C 95⁰ C 54⁰ C 72⁰ C 

Tempo 5 min 15 s 45 s 15 s 20 s 30 s 

Nº de Ciclos 12 38 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Avaliação da pureza, integridade e qualidade do ADN extraído 

4.1.1 Avaliação da pureza do ADN 

De forma a otimizar a técnica de PCR, prepararam-se misturas de referência de 

pistácio em massa (PP). O ADN dessas misturas, bem como das misturas modelo de 

pistácio em gelado (PIC), foi extraído utilizando o kit comercial NucleoSpin® Food com 

utilização de RNAse, cujos valores da concentração e pureza se encontram mencionados 

nas Tabelas 14 e 15, respetivamente. O pistácio (AN147) utilizado na preparação das 

misturas foi extraído em separado, pelo mesmo método, tendo-se obtido uma concentração 

de 90,9 ng/μL e uma pureza de 1,9. 

 

Tabela 14 – Concentrações de ADN e respetivas purezas dos extratos das misturas de referência e 

de validação de pistácio em massa. 

Mistura de referência 
(% de pistácio) 

Concentração (ng/μL) Pureza A260/A280 

PP0 (0%) 116,2 2,0 

PP1 (50%) 169,1 2,0 

PP2 (10%) 143,6 2,0 

PP3 (5%) 151,2 2,0 

PP4 (1%) 158,9 2,0 

PP5 (0,5%) 192,5 2,0 

PP6 (0,1%) 185,4 2,0 

PP7 (0,05%) 111,8 2,0 

PP8 (0,01%) 98,4 2,0 

PP9 (0,005%) 93,7 2,0 

PP10 (0,001%) 92,8 2,0 

PP11 (0,0005%) 104,8 2,0 

PP12 (0,0001%) 100,8 2,0 

AN147 (100%) 90,9 1,9 

   

Validação   

PP13 244,0 1,9 

PP14 200,2 2,0 

PP15 216,6 2,0 

PP16 255,5 2,0 
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Tabela 15 - Concentrações de ADN e respetivas purezas dos extratos das misturas modelo e de 

validação de pistácio em gelado. 

Mistura modelo 
 (% de pistácio) 

Concentração (ng/μL) Pureza A260/A280 

PIC0 (0%) <1 1,7 

PIC1 (50%) 138,4 1,9 

PIC2 (10%) 12,5 1,9 

PIC3 (5%) 8,4 1,6 

PIC4 (1%) 5,8 1,6 

PIC5 (0,5%) <1 1,7 

PIC6 (0,1%) <1 NA 

PIC7 (0,05%) <1 NA 

PIC8 (0,01%) <1 NA 

PIC9 (0,005%) <1 NA 

PIC10 (0,001%) <1 NA 

PIC11 (0,0005%) <1 NA 

PIC12 (0,0001%) <1 NA 

   

Validação   

PIC13 10,41 1,4 

PIC14 9,90 1,5 

PIC15 9,20 1,9 

PIC16 <1 NA 

 

Os valores de concentração de ADN obtidos para as misturas de referência e de 

validação de pistácio em massa são, em geral, elevados, variando entre 92,8 ng/μL e 255,5 

ng/μL. Todos os extratos de ADN apresentaram purezas de 1,9-2,0, considerando-se 

assim que os extratos possuem um nível de pureza adequado para posterior aplicação em 

PCR (Tabela 14). Desta forma, a utilização do método NucleoSpin® Food kit mostrou ser 

eficaz para a extração de pistácio em massa, pois possibilitou uma boa recuperação do 

ADN com elevada pureza. Quanto às misturas modelo de pistácio em gelado obtiveram-se 

valores de concentração muito baixos, à exceção da mistura de referência de 50% que 

apresentou uma concentração de 138,4 ng/μL com elevada pureza (1,9). Com relação à 

pureza, os valores variam de 1,4 a 1,9, não sendo possível fazer a quantificação nas 

misturas modelo com percentagens de pistácio inferiores a 1% (Tabela 15).  

De modo a avaliar a especificidade dos diferentes pares de primers, extraiu-se o ADN 

de diferentes espécies, incluindo outros frutos de casca rija, cereais, animais, frutos e 

condimentos, através de um dos seguintes métodos: NucleoSpin®Food kit, NucleoSpin® 

Plant II kit, Wizard e CTAB-PVP (Tabela 16).  
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Tabela 16 – Concentrações e respetivas purezas dos extratos de ADN das espécies utilizadas para 

avaliar a especificidade dos pares de primers desenhados. 

Amostra Método de Extração Concentração (ng/µL) Pureza A260/A280 

Noz Macadâmia Wizard 149,4 1,9 

Amendoim Wizard 349,5 1,8 

Pinhão Wizard 212,0 1,7 

Castanha CTAB-PVP 28,3 2,1 

Caju  Wizard 9,5 1,7 

Amêndoa Wizard 50,4 1,7 

Noz NucleoSpin Plant II 79,8 1,9 

Avelã Wizard 111,2 2,0 

Castanha do Brasil Wizard 166,7 1,9 

Noz pecan NucleoSpin Plant II 218,3 2,2 

Noz NucleoSpin Plant II 104,2 2,1 

Tremoço NucleoSpin Food 1225,2 2,2 

Favas fritas Wizard 1858,5 2,2 

Colza Wizard 425,6 2,0 

Girassol Wizard 748,6 2,0 

Aveia  Wizard 1523,1 2,2 

Cevada  Wizard 888,0 2,1 

Centeio  Wizard 786,9 2,1 

Farinha de trigo Wizard 631,7 2,0 

Arroz Wizard 1608,4 2,2 

Pevide torrada Wizard 200,4 1,7 

Tomate cereja Wizard 105,6 2,0 

Farinha de milho Wizard 152,1 1,9 

Soja Wizard 899,8 1,7 

Massa  Wizard 756,5 2,0 

Puré de batata Wizard 1308,1 2,2 

Farinha de mandioca Wizard 159,4 2,1 

Cereja Wizard 90,4 2,0 

Ameixa fresca CTAB-PVP <1 NA 

Ameixa CTAB-PVP <1 NA 

Alperce Wizard 44,6 2,0 

Amora CTAB-PVP 23,8 1,9 

Morango liofilizado Wizard 4,0 1,5 

Morango (folhas) CTAB-PVP 21,7 2,1 

Nectarina Wizard 6,0 1,6 

Pêssego CTAB-PVP 3,0 2,8 

Manga CTAB-PVP 13,1 1,5 

Ananás CTAB-PVP <1 NA 

Laranja amarga CTAB-PVP 181,2 2,2 

Laranja CTAB-PVP 44,7 2,0 

Javali Wizard 516,9 1,9 

Pato Wizard 600,1 2,0 

Perdiz Wizard 592,3 1,9 

Lebre Wizard 476,6 2,0 

Codorniz Wizard 817,7 2,0 

Faisão Wizard 362,7 2,0 
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Tabela 16 (continuação) – Concentrações e respetivas purezas dos extratos de ADN das espécies 

utilizadas para avaliar a especificidade dos pares de primers desenhados. 

Amostra Método de Extração Concentração (ng/µL) Pureza A260/A280 

Veado Wizard 342,5 1,9 

Coelho Wizard 573,0 2,0 

Galinha Wizard 795,6 2,0 

Peru Wizard 426,1 2,1 

Borrego Wizard 422,9 1,9 

Cabrito Wizard 501,1 1,9 

Avestruz Wizard 389,7 2,0 

Vaca Wizard 195,0 1,8 

Cavalo Wizard 227,8 1,8 

Porco Wizard 228,6 1,9 

Bacalhau NucleoSpin Food 80,9 2,0 

Pescada NucleoSpin Food 80,1 2,1 

Robalo NucleoSpin Food 165,6 2,0 

Faneca NucleoSpin Food 21,0 1,9 

Carapau NucleoSpin Food 72,1 2,2 

Abrótea NucleoSpin Food 45,1 2,0 

Redfish NucleoSpin Food 32,7 1,9 

Maruca NucleoSpin Food 9,3 2,0 

Cavala NucleoSpin Food 91,8 2,0 

Peixe espada preto NucleoSpin Food 30,6 2,0 

Perca do Nilo NucleoSpin Food 108,8 1,9 

Cebola Wizard 190,7 1,9 

Alho Wizard 584,8 2,0 

Salsa Wizard 87,2 1,9 

Pimenta-branca Wizard 75,9 1,7 

Louro Wizard 19,3 1,6 

Pimentão-doce Wizard 656,3 1,9 

Piripiri Wizard 436,1 1,8 

Orégãos CTAB-PVP 91,8 2,2 

Manjericão CTAB-PVP 26,5 2,0 

Coentros CTAB-PVP 483,1 2,1 

Açafrão das Índias CTAB-PVP 7,4 1,8 

 

Observando os resultados da Tabela 16, verifica-se um intervalo bastante alargado 

tanto para os valores de pureza bem como para os valores de concentração dos extratos. 

À exceção da amostra de pêssego com uma pureza de 2,8, por apresentar uma 

concentração de ADN muito baixa (3,0 ng/ µL), os valores de pureza e de concentração 

dos extratos variaram entre 1,5-2,2 e 4,0-1858,5 ng/µL, respetivamente, o que resulta da 

ampla diversidade das matrizes (espécies) extraídas. Relativamente às amostras ameixa 

fresca, ameixa e ananás, os valores das leituras espectrofotométricas não permitiram a 

quantificação de ADN, o que poderá estar relacionado com a natureza dos tecidos e/ou 

com a presença de compostos que impeçam o isolamento do ADN.  
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4.1.2 Avaliação da integridade do ADN 

Para avaliar a integridade e qualidade dos extratos de ADN genómico proveniente das 

misturas de referência de pistácio em massa foi realizada uma eletroforese em gel de 

agarose a 1% (Figura 9). Pela análise da Figura 9, verifica-se que em todas as amostras 

há presença de ADN, embora na forma de arrastamentos, que indicam que existe algum 

ADN degradado que poderá ter resultado da ação mecânica da moagem do pistácio e da 

massa.  

 

 

Figura 9 – Eletroforese em gel de agarose de ADN genómico das misturas de referência de pistácio 

em massa. Legenda: M – Marcador molecular HyperLadder I 10 kb (Bioline, Londres, Reino Unido); 

1 – 100% massa; 2 a 13 – 50%, 10%, 5%, 1%, 0,5%, 0,1%, 0,05%, 0,01%, 0,005%, 0,001%, 

0,0005%, 0,0001% de pistácio em massa. 

 

4.1.3 Avaliação da capacidade de amplificação dos extratos 

Os extratos de ADN usados para avaliar a especificidade dos primers desenhados 

(reatividade cruzada), foram sujeitos a PCR qualitativa utilizando primers com alvo no gene 

universal 18S rARN (18SRG-F/18SRG-R) (Figura 10), com o objetivo de avaliar a 

capacidade de amplificação dos extratos, assegurando a ausência de potenciais falsos 

negativos. Em todas as amostras, incluindo as que apresentaram baixos valores de 

concentração de ADN e pureza, verificou-se a presença de bandas com o tamanho 

esperado (113 pb). No entanto, para algumas amostras verifica-se o aparecimento de 

bandas de menor intensidade, como é o caso da nectarina e do açafrão das índias, que 

apresentaram valores baixos para a concentração de ADN extraído. 

 

M  1  2   3   4   5   6   7  8   9  10 11 12 13 
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Figura 10 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos diferentes extratos usados para avaliar a reatividade cruzada, utilizando os primers 18SRG-

F/18SRG-R. Legenda: M - marcador molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, 

Alemanha); 1 - noz macadâmia; 2 - amendoim; 3 - nectarina; 4 - castanha; 5 - caju; 6 - amêndoa; 7 

- avelã; 8- castanha do brasil; 9 - noz pecan; 10 - noz; 11 - pistácio; 12 - favas fritas; 13 - colza; 14 - 

girassol; 15 - aveia; 16 - cevada; 17 - pinhão; 18 - farinha de trigo; 19 - arroz; 20 - pevide torrada; 

21 - tomate cereja; 22 - farinha de milho; 23 - soja; 24 - massa; 25 - puré de batata; 26 - farinha de 

mandioca; 27 - tremoço; 28 - cereja; 29 - ameixa; 30 - alperce; 31 - amora; 32 - morango; 33 - 

centeio; 34 - pêssego; 35 - manga; 36 - ananás; 37 - laranja amarga; 38 - javali; 39 - pato; 40 - 

perdiz; 41 - lebre; 42 - codorniz; 43 - faisão; 44 - veado; 45 - coelho; 46 - galinha; 47 - peru; 48 - 

borrego; 49 - cabrito; 50 - avestruz; 51 - vaca; 52 - cavalo; 53 - porco; 54 - robalo; 55 - faneca; 56 - 

carapau; 57 - abrótea; 58 - redfish; 59 - maruca; 60 - cavala; 61 - cebola; 62 - alho; 63 - salsa; 64 - 

pimenta-branca; 65 - louro; 66 - pimentão-doce; 67 - piripiri; 68 - orégãos; 69 - manjericão; 70 - 

coentros; 71 - açafrão; 72 - laranja; CN - controlo negativo. 
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Deste modo, verifica-se que todos os extratos apresentam uma boa capacidade de 

amplificação, podendo assim ser utilizados posteriormente na avaliação da especificidade 

dos primers desenhados com alvo nas sequências que codificam os alergénios do pistácio 

(Pis v 1, Pis v 2 e Pis v 5) (avaliação da reatividade cruzada). 

Para eliminar possíveis falsos negativos, todas as misturas de referência e de 

validação de pistácio em massa, assim como todas as misturas modelo de pistácio em 

gelado e respetivas amostras de validação, foram amplificadas com o par de primers com 

alvo no gene eucariota universal (18S rARN) (Figuras 11 e 12). Todos os extratos de ADN 

amplificaram o fragmento esperado de 113 pb, o que confirma que mesmo os extratos com 

concentrações inferiores a 1 ng/µL apresentam ADN amplificável (Tabela 15).  

 

 

Figura 11 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos das misturas de referência e respetivas amostras de validação, com os primers 18SRG-

F/18SRG-R. Legenda: M – marcador molecular 100 bp DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, 

Alemanha); linhas 1 a 4 – 8%, 4%, 2,5%, 0,25% de pistácio em massa, respetivamente; linhas 5 a 

16 – 50%, 10%, 5%, 1%, 0,5%, 0,1%, 0,05%, 0,01%, 0,005%, 0,001%, 0,0005% e 0,0001% de 

pistácio em massa, respetivamente; linha 17 – 100% massa; CN – controlo negativo. 

 

 

Figura 12 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos das misturas modelo de pistácio em gelado e respetivas amostras de validação, com 

os primers 18SRG-F/18SRG-R. M – marcador molecular 100 bp DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, 

Alemanha); linhas 1 a 4 – 8%, 4%, 2,5%, 0,25% de pistácio em gelado, respetivamente; linhas 5 a 

16 – 50%, 10%, 5%, 1%, 0,5%, 0,1%, 0,05%, 0,01%, 0,005%, 0,001%, 0,0005% e 0,0001% de 

pistácio em gelado, respetivamente; linha 17 – 100% gelado de nata; CN – controlo negativo. 



62 

4.2 PCR qualitativa para a deteção de pistácio 

O trabalho apresentado teve como principal objetivo o desenvolvimento de 

metodologias baseadas na análise de ADN para a deteção de pistácio em alimentos, com 

recurso ao desenho de novos primers com alvo nos genes que codificam as proteínas 

alergénicas Pis v 1, Pis v 2 e Pis v 5. Para cada um dos pares de primers desenhados 

foram testadas um conjunto de condições, tais como temperatura de hibridação e 

concentração do cofator (Mg2+) da enzima Taq polimerase, de forma a otimizar a reação 

de amplificação por PCR qualitativa. Nas Tabelas 9 e 10 estão apresentadas as condições 

finais otimizadas para cada conjunto de primers. Posteriormente, com as condições 

otimizadas para cada um dos sistemas, determinou-se o limite de deteção relativo com as 

misturas de referência de pistácio em massa (PP) e o limite de deteção absoluto a partir 

da diluição seriada da amostra 100% pistácio com a concentração de 50 ng/µL. Por último, 

foi utilizado um vasto conjunto de amostras de alimentos suscetíveis de apresentarem 

reatividade cruzada com o pistácio e que possam fazer parte da composição, intencional 

ou não, dos diferentes alimentos processados, de forma a avaliar a especificidade de cada 

par de primers.  

 

4.2.1 Pisv1-F/Pisv1-R 

4.2.1.1 Otimização das condições da PCR qualitativa 

De forma a otimizar o método de PCR utilizando o par de primers Pisv1-F/Pisv1-R, 

cujo alvo é no gene que codifica o alergénio Pis v 1, testaram-se diferentes concentrações 

de Mg2+ e diferentes temperaturas de hibridação dos primers. Para tal, utilizaram-se seis 

extratos provenientes de diluição seriada 1/10 da amostra 100% pistácio (50-0,0005 

ng/µL). Primeiramente, realizou-se o ensaio de PCR variando a concentração de Mg2+ na 

mistura reacional (2,0 ou 3,0 mM) e a temperatura de hibridação (60, 62 e 64⁰ C) (Figura 

13). Pelos resultados obtidos, pode verificar-se o aparecimento de bandas com o tamanho 

esperado de 139 pb até uma concentração de 0,005 ng/µL de ADN de pistácio. Nas 

condições de 3 mM de Mg2+ e temperatura de hibridação de 64⁰ C obtêm-se bandas bem 

definidas, sendo a correspondente ao extrato de 0,005 ng/µL mais intensa do que nos 

restantes casos. Tendo em conta que a temperatura de hibridação dos primers deve ser a 

maior possível, efetuou-se uma nova amplificação dos extratos fixando a concentração de 

Mg2+ de 3 mM e utilizando temperaturas diferentes, nomeadamente, 64ºC e 65⁰ C (Figura 

14). Aumentando a temperatura para os 65⁰ C, verifica-se que a resolução das bandas é 

melhor a 65ºC do que a 64⁰ C, pelo que se optaram pelas condições de 3 mM de Mg2+ e 
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uma temperatura de hibridação 65⁰ C em futuros ensaios com os primers Pisv1-F/Pisv1-R 

(Tabela 10). 

 

 

Figura 13 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos da diluição seriada da amostra 100% pistácio com os primers Pisv1-F/Pisv1-R a 

diferentes temperaturas de hibridação (60, 62 e 64⁰ C) com 3,0 mM de Mg2+ (A) e com 2,0 mM de 

Mg2+ (B). Legenda: M - marcador molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); 

linhas 1 a 6 - 50 ng/µL; 5 ng/µL; 0,5 ng/µL; 0,05 ng/µL; 0,005 ng/µL; 0,0005 ng/µL de ADN de pistácio; 

CN - controlo negativo.  

 

 

Figura 14 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos da diluição seriada da amostra de 100% pistácio com os primers Pisv1-F/Pisv1-R a 

diferentes temperaturas de hibridação (64 e 65⁰ C) com 3,0 mM de Mg2+. Legenda: M - marcador 

molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); Linhas 1 a 6 - 50 ng/µL; 5 ng/µL; 

0,5 ng/µL; 0,05 ng/µL; 0,005 ng/µL; 0,0005 ng/µL de ADN de pistácio; CN - Controlo negativo.  
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4.2.1.2 Avaliação da reatividade cruzada 

Após otimização das condições da PCR, procedeu-se à avaliação da especificidade 

dos primers Pisv1-F/Pisv1-R com as diferentes espécies de plantas e animais. 

 

 

Figura 15 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

das amostras usadas para avaliar a reatividade cruzada com os primers Pisv1-F/Pisv1-R. Legenda: 

M - Marcador molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); 1 - noz macadâmia; 

2 - amendoim; 3 - castanha; 4 - nectarina; 5 - caju; 6 - amêndoa; 7 - avelã; 8 - castanha do brasil; 9 

- noz pecan; 10 - noz; 11 - tremoço; 12 - favas fritas; 13 - colza; 14 - girassol; 15 - aveia; 16 - cevada; 

17 - pinhão; 18 - farinha de trigo; 19 - arroz; 20 - pevide torrada; 21 - tomate cereja; 22 - farinha de 

milho; 23 - soja; 24 - massa; 25 - puré de batata; 26 - farinha de mandioca; 27 - cereja; 28 - ameixa; 

29 - alperce; 30 - amora; 31 - morango; 32 - centeio; 33 - pêssego; 34 - manga; 35 - ananás; 36 - 

laranja amarga; 37 - javali; 38 - pato; 39 - perdiz; 40 - lebre; 41 - codorniz; 42 - faisão; 43 - veado; 

44 - coelho; 45 - galinha; 46 - peru; 47 - borrego; 48 - cabrito; 49 - avestruz; 50 - vaca; 51 - cavalo; 

52 - porco; 53 - robalo; 54 - faneca; 55 - carapau; 56 - abrótea; 57 - redfish; 58 - maruca; 59 - cavala; 

60 - cebola; 61 - alho; 62 - salsa; 63 - pimenta-branca; 64 - louro; 65 - pimentão-doce; 66 - piripiri; 

67 - orégãos; 68 - manjericão; 69 - coentros; 70 - açafrão; 71 - laranja; CP- pistácio; CN- controlo 

negativo. 
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Os resultados são apresentados na Figura 15, sendo possível observar a reatividade 

cruzada com as seguintes espécies: amendoim, avelã, castanha do Brasil, noz, farinha de 

milho, laranja amarga, veado, salsa, orégãos e laranja. Procedeu-se a nova amplificação 

por PCR qualitativa destas amostras, para confirmação dos resultados. Analisando a 

Figura 16, é possível verificar que algumas das bandas não foram reproduzidas, no 

entanto, as amostras de salsa, laranja amarga, castanha do Brasil e avelã continuam a ser 

positivas. Tendo em conta a fraca intensidade das bandas, efetuaram-se novas diluições 

destas quatro amostras de modo a eliminar potenciais contaminações existentes nestas 

amostras e procedeu-se à repetição do ensaio com os primers Pisv1-F/Pisv1-R e os novos 

extratos (Figura 17). Para as amostras de salsa e laranja amarga continua a observar-se 

uma banda ténue, no entanto, as bandas referentes às amostras de avelã e castanha do 

Brasil desapareceram. 

 

 

Figura 16 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

das amostras para avaliar a reatividade cruzada, utilizando os primers Pisv1-F/Pisv1-R. Legenda: 

M- marcador molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); 1 - veado; 2 - salsa; 

3 - orégãos; 4 - laranja; 5 - amendoim; 6 - avelã; 7 - castanha do brasil; 8 - noz; 9 - laranja amarga; 

10- farinha de milho; CP - pistácio; CN - controlo negativo. 

 

 

Figura 17 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

das amostras para avaliar a reatividade cruzada, utilizando os primers Pisv1-F/Pisv1-R. Legenda: 

M- marcador molecular 100 pb ADN Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); 1 - avelã; 2 - 

castanha do brasil; 3 - laranja amarga; 4 - salsa; CP – pistácio; CN- controlo negativo. 
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4.2.1.3 Determinação do limite de deteção absoluto e relativo 

De seguida, procedeu-se à determinação dos limites de deteção absoluto e relativo. O 

limite de deteção absoluto foi determinado a partir dos extratos de ADN de seis diluições 

sucessivas de 1/10 da amostra 100% pistácio (50 ng/µL) (Figura 18). De acordo com os 

resultados, o limite de deteção absoluto deste ensaio foi 0,005 ng/µL, o que corresponde a 

uma quantidade total de 10 pg de ADN de pistácio (Figura 18, linha 5). No que diz respeito 

ao limite de deteção relativo, este foi determinado através das misturas de referência de 

pistácio em massa, o qual foi de 100 mg/kg (0,01%) (Figura 19). 

 

 

 

Figura 18 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR de diluições seriadas da amostra 

100% pistácio, utilizando os primers Pisv1-F/Pisv1-R. Legenda: M - marcador molecular 100 bp ADN 

Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); linhas 1 a 6 – 50 ng/µL; 5 ng/µL; 0,5 ng/µL; 0,05 ng/µL; 

0,005 ng/µL; 0,0005 ng/µL de ADN de pistácio, respetivamente; CN – controlo negativo. 

 

 

 

Figura 19 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos das misturas de referência de pistácio massa, com os primers Pis v1-F/Pisv1-R. 

Legenda: M – Marcador molecular 100 bp ADN Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); linhas 1 

a 12 – 50%, 10%, 5%, 1%, 0,5%, 0,1%, 0,05%, 0,01%, 0,005%, 0,001%, 0,0005%, 0,0001% de 

pistácio em massa, respetivamente; linha 13 – 100% massa; CN – Controlo negativo. 
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4.2.2 Pisv2-F/Pisv2-R 

4.2.2.1 Otimização das condições da PCR qualitativa 

Tal como anteriormente, a otimização da técnica de PCR com o par de primers com 

alvo no gene que codifica a proteína alergénica Pis v 2 também passou pela avaliação de 

diferentes parâmetros, tais como a concentração de Mg2+ e a temperatura de hibridação. 

Assim, procedeu-se à amplificação dos extratos de ADN resultantes de seis diluições 

sucessivas de 1/10 do extrato de 100% pistácio, com concentração de 50 ng/µL. A 

amplificação decorreu com a avaliação de três temperaturas de hibridação diferentes (60, 

62 e 64⁰ C) e testando as concentrações de 3,0 e 2,0 mM de Mg2+ (Figura 20).  

 

 

Figura 20 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos da diluição seriada (1/10) da amostra de ADN 100% pistácio com os primers Pisv2-

F/Pisv2-R a diferentes temperaturas de hibridação (60, 62 e 64⁰ C) com 3,0 mM (A) e 2,0 mM de 

Mg2+ (B), respetivamente. Legenda: M - marcador molecular 100 pb DNA ladder (Bioron, 

Ludwigsafen, Alemanha); linhas 1 a 6 - 50 ng/µL; 5 ng/µL; 0,5 ng/µL; 0,05 ng/µL; 0,005 ng/µL; 0,0005 

ng/µL de ADN de pistácio; CN - controlo negativo.  

 

Independentemente das condições de temperatura e da quantidade de magnésio na 

mistura reacional, houve a produção de fragmentos até à concentração de 0,0005 ng/µL 

de ADN de pistácio (Figura 20, linha 6). A temperatura de hibridação ótima dos primers 

Pisv2-F/Pisv2-R foi definida nos 62⁰ C, tendo em conta a maior intensidade da última 

banda e por ser a mais elevada possível para evitar amplificações não específicas. 

Relativamente à quantidade de magnésio, fixou-se em 3,0 mM de Mg2+.  
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4.2.2.2 Avaliação da reatividade cruzada 

Tal como foi efetuada a avaliação da especificidade para os primers anteriores, 

procedeu-se de igual forma para os primers Pisv2-F/Pisv2-R (Figura 21). Os resultados 

 

 

Figura 21 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

das amostras usadas para avaliar a reatividade cruzada com os primers Pisv2-F/Pisv2-R. Legenda: 

M - marcador molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); 1 - noz macadâmia; 

2 - amendoim; 3 - pinhão; 4 - castanha; 5 - caju; 6 - amêndoa; 7 - avelã; 8 - castanha do brasil; 9 - 

noz pecan; 10 - noz; 11 - tremoço; 12 - favas fritas; 13 - colza; 14- girassol; 15- aveia; 16- cevada; 

17- centeio; 18- farinha de trigo; 19- arroz; 20 - pevide torrada; 21 - tomate cereja; 22 - farinha de 

milho; 23 - soja; 24 - massa; 25 - puré de batata; 26 - farinha de mandioca; 27 - cereja; 28 - ameixa; 

29 - alperce; 30 - amora; 31 - morango; 32 - nectarina; 33 - pêssego; 34 - manga; 35 - ananás; 36 – 

laranja amarga; 37 - javali; 38 - pato; 39 - perdiz; 40 - lebre; 41 - codorniz; 42 - faisão; 43 - veado; 

44 - coelho; 45 - galinha; 46 - peru; 47 - borrego; 48 - cabrito; 49 - avestruz; 50 - vaca; 51 - cavalo; 

52 - porco; 53 - robalo; 54 - faneca; 55 - carapau; 56 - abrótea; 57 - redfish; 58 - maruca; 59 - cavala; 

60 - cebola; 61 - alho; 62 - salsa; 63 - pimenta-branca; 64 - louro; 65 - pimentão-doce; 66 - piripiri; 

67 - orégãos; 68 - manjericão; 69 - coentros; 70 - açafrão; 71 - laranja; CP – pistácio; CN - controlo 

negativo. 
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revelam que este par de primers leva à amplificação não específica das seguintes espécies 

testadas: amendoim, castanha, caju, amêndoa, avelã, soja e manga. De forma a confirmar 

a reatividade dos primers, repetiu-se a amplificação por PCR com as mesmas espécies 

nas mesmas condições (Figura 22). Analisando a nova amplificação, verificou-se que as 

bandas da manga, caju e pistácio apresentam elevada intensidade, confirmando-se assim 

reatividade cruzada com a manga e o caju. Este facto já era espectável, uma vez que sendo 

membros da mesma família das Anacardiaceae, todas as referidas espécies têm elevada 

probabilidade de partilhar parte do código genético. O extrato de caju apresentou uma 

banda dupla, pelo que para confirmar este resultado, utilizou-se um novo extrato de caju, 

de uma amostra diferente existente no laboratório (Figura 23).  

 

 

Figura 22 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

das amostras para avaliar a reatividade cruzada, utilizando os primers Pisv2-F/Pisv2-R. Legenda: 

M- Marcador molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); 1 - amendoim; 2 - 

castanha; 3 - caju; 4 - amêndoa; 5 - avelã; 6 - soja; 7 - manga; CP - pistácio; CN - controlo negativo. 

 

 

 

Figura 23 – Eletroforese em gel de agarose 

dos produtos de PCR obtidos a partir da 

amplificação das amostras para avaliar a 

reatividade cruzada, utilizando os primers 

Pisv2-F/Pisv2-R. Legenda: 1 - manga; 2 - 

caju; 3 - caju (nova amostra); CP - pistácio; 

CN - controlo negativo. M - marcador 

molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, 

Ludwigshafen, Alemanha). 

 

4.2.2.3 Determinação do limite de deteção absoluto e relativo 

Aplicando as condições otimizadas para a PCR qualitativa com os primers Pisv2-

F/Pisv2-R, procedeu-se à determinação dos limites de deteção absoluto e relativo do 

ensaio (Figura 24). Uma vez que durante a otimização do método foi possível amplificar 6 

ordens de magnitude (50-0.0005 ng//µL), testou-se uma ordem adicional (diluição seriada 
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1/10) até 0,00005 ng/µL de ADN do extrato de 100% de pistácio. Tal como esperado, houve 

amplificação positiva até à concentração de 0,0005 ng//µL, o que corresponde a uma 

quantidade absoluta de 1 pg (Figura 24, linha 6). Para avaliar a sensibilidade relativa, 

utilizaram-se as misturas padrão de referência de pistácio em massa (50-0,001%), o que 

permitiu a amplificação até à concentração de 50 mg/kg (0,005%) (Figura 24, linha 16).  

 

 

Figura 24 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR das diluições seriadas (1/10) a 

partir da amostra 100% de pistácio e dos extratos das misturas de referência de pistácio em massa, 

com os primers Pis v2-F/Pisv2-R. Legenda: linhas 1 a 7 – 50 ng/µL; 5 ng/µL; 0,5 ng/µL; 0,05 ng/µL; 

0,005 ng/µL; 0,0005 ng/µL e 0,00005 ng/µL de ADN de pistácio, respetivamente; M - marcador 

molecular 100 bp DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); linhas 8 a 17 – 50%; 10%; 5%; 

1%; 0,5%; 0,1%; 0,05%; 0,01%; 0,005% e 0,001% de pistácio em massa, respetivamente, linha 18 

– 100% massa; CN – controlo negativo. 

 

4.2.3 Pisv5-F/Pisv5-R 

4.2.3.1 Otimização das condições da PCR qualitativa 

Procedeu-se seguidamente à otimização das condições da PCR qualitativa para os 

primers Pisv5-F/Pisv5-R, tal com anteriormente. A amplificação dos extratos resultantes de 

seis diluições sucessivas de 1/10 do extrato de 100% de pistácio, com concentração inicial 

de 50 ng/µL, decorreu com a avaliação de três temperaturas de hibridação (58, 60 e 62⁰ C) 

e testando as concentrações de 2,0 e 3,0 mM de Mg2+. Os resultados obtidos apresentam-

se na Figura 25, os quais revelam que a maior concentração de Mg2+ presente na mistura 

reacional permite a obtenção de fragmentos melhor definidos. Relativamente à temperatura 

de hibridação, verifica-se que a 62⁰ C se obtêm fragmentos mais intensos até à 

concentração de 0,005 ng/µL de ADN de pistácio (Figura 25, linha 5). Foi realizado um 

novo ensaio no sentido de incrementar a temperatura de hibridação dos primers para 64ºC 

(Figura 26), permitindo a obtenção de bandas igualmente bem definidas. Assim, definiu-se 

para este ensaio 64⁰ C como temperatura ótima de hibridação dos primers e a 

concentração de 3 mM de Mg2+. 
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Figura 25 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos da diluição seriada (1/10) da amostra 100% de pistácio com os primers Pisv5-F/Pisv5-

R a diferentes temperaturas de hibridação (58, 60 e 62⁰ C) com 3,0 mM (A) e com 2,0 mM (B) de 

Mg2+. Legenda: M - Marcador molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigsafen, Alemanha); 

linhas 1 a 6 - 50 ng/µL; 5 ng/µL; 0,5 ng/µL; 0,05 ng/µL; 0,005 ng/µL; 0,0005 ng/µL de ADN de pistácio; 

CN - controlo negativo. 

 

 

Figura 26 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos da diluição seriada da amostra 100% pistácio com os primers Pisv5-F/Pisv5-R a uma 

temperatura de hibridação de 64⁰ C com 3,0 mM de Mg2+. Legenda: M- Marcador molecular 100 pb 

DNA Ladder (Bioron, Ludwigsafen, Alemanha); linhas 1 a 6 - 50 ng/µL; 5 ng/µL; 0,5 ng/µL; 0,05 

ng/µL; 0,005 ng/µL; 0,0005 ng/µL de ADN de pistácio; CN - controlo negativo.  

 

4.2.3.2 Avaliação da reatividade cruzada 

Os resultados da avaliação da reatividade cruzada mostram que os primers Pisv5-

F/Pisv5-R, aparentemente, só apresentam reatividade com o pimentão-doce (Figura 27, 

linha 65), a qual não foi considerada pela fraca intensidade do produto. Desta forma, este 

par de primers foi considerado como específico para o pistácio. 
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Figura 27 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

das diferentes amostras usadas para avaliar a reatividade cruzada, utilizando os primers Pisv5-

F/Pisv5-R. Legenda: M - Marcador molecular 100 pb DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, 

Alemanha); 1 - noz macadâmia; 2 - amendoim; 3 - pinhão; 4 - castanha; 5 - caju; 6 - amêndoa; 7 - 

avelã; 8 - castanha do brasil; 9 - noz pecan; 10 - noz; 11 - favas fritas; 12 - colza; 13 - girassol; 14 - 

aveia; 15 - cevada; 16 - centeio; 17 - farinha de trigo; 18 - arroz; 19 - pevide torrada; 20 - tomate 

cereja; 21 - farinha de milho; 22 - soja; 23 - massa; 24 - puré de batata; 25 - farinha de mandioca; 

26 - tremoço; 27 - cereja; 28 - ameixa; 29 - alperce; 30 - amora; 31 - morango; 32 - nectarina; 33 - 

pêssego; 34 - manga; 35 - ananás; 36 - laranja amarga; 37 - javali; 38 - pato; 39 - perdiz; 40 - lebre; 

41 - codorniz; 42 - faisão; 43 - veado; 44 - coelho; 45 - galinha; 46 - peru; 47 - borrego; 48 - cabrito; 

49 - avestruz; 50 - vaca; 51 - cavalo; 52 - porco; 53 - robalo; 54 - carapau; 55 - abrótea; 56 - redfish; 

57 - cavala; 58 - peixe espada preto; 59 - perca do nilo; 60 - cebola; 61 - alho; 62 - salsa; 63 - 

pimenta-branca; 64 - louro; 65 - pimentão-doce; 66 - piripiri; 67 - orégãos; 68 - manjericão; 69 - 

coentros; 70 - açafrão das índias; 71 - laranja; CP - pistácio; CN - controlo negativo. 
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4.2.3.3 Determinação do limite de deteção absoluto e relativo 

O limite de deteção absoluto foi determinado utilizando o extrato da amostra 100% de 

pistácio diluído sucessivamente, com as condições ótimas do ensaio de PCR com os 

primers Pisv5-F/Pisv5-R, sendo de 0,005 ng/µL de ADN de pistácio, o que corresponde a 

10 pg em quantidade absoluta. Este resultado já foi previamente reportado na Figura 26 

(linha 5). Quanto ao limite de deteção relativo, este foi determinado utilizando as misturas 

de referência de pistácio em massa (Figura 28), sendo definido como 500 mg/kg de pistácio 

em massa.  

 

 

Figura 28 - Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos das misturas de referência de pistácio em massa, com os primers Pisv5-F/Pisv5-R. 

Legenda: M – marcador molecular 100 bp DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); linhas 1 

a 12 – 50%; 10%; 5%; 1%; 0,5%; 0,1%; 0,05%; 0,01%; 0,005%; 0,001%; 0,0005% e 0,0001% de 

pistácio em massa, respetivamente; linha 13 – 100% massa; CN – controlo negativo. 

 

Em termos de sensibilidade absoluta, os diferentes sistemas testados permitiram a 

amplificação de 1-10 pg de ADN de pistácio. Já em termos de sensibilidade relativa, os 

valores variaram entre 50 a 500 mg/kg de pistácio em massa. De todos os sistemas 

estudados, o que apresentou melhor sensibilidade, tanto absoluta como relativa, foi a PCR 

com alvo no gene que codifica a proteína alergénica Pis v 2. Esta metodologia permitiu 

obter o nível de sensibilidade relativa mais baixo (50 mg/kg de pistácio em massa) do que 

o referido na literatura por Barbieri e Frigeri (2006), que reportam um limite de 100 mg/kg 

de pistácio em mortadela por PCR qualitativa com alvo nos genes dehidrina e rbcL.  

 

4.2.4 Sequenciação 

Apesar de o sistema utilizando o par de primers Pisv2-F/Pisv2-R ter sido o que 

apresentou maior sensibilidade, este evidenciou reatividade com espécies relevantes, 
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nomeadamente a manga e o caju, o que era espectável que pudesse ocorrer dado 

pertencerem à mesma família. Por este facto, o ADN das três espécies de pistácio, caju e 

manga foi amplificado e purificado, e posteriormente sequenciado. A Figura 29 apresenta 

os resultados de sequenciação, onde estão evidenciadas as diferenças nucleotídicas entre 

as três espécies, o que permitiu identificar as regiões de maior variabilidade entre estas. 

Tendo em conta essas diferenças, desenharam-se uma sonda de hidrólise e um segundo 

par de primers para posterior desenvolvimento de uma metodologia para detetar/quantificar 

pistácio em alimentos, com base na técnica de single-tube nested real-time PCR. 

 

 

Figura 29 – Alinhamento das sequências das amostras enviadas para sequenciação. Legenda: 

caixas azuis representam os primers Pisv2FN/Pisv2RN e a caixa vermelha representa a região da 

sonda Pisv2-P.  

 

4.2.5 Aplicação da PCR qualitativa às misturas modelo de pistácio em gelado  

A técnica de PCR qualitativa com alvo no gene que codifica o alergénio Pis v 2 foi 

aplicada às misturas modelo de pistácio em gelado e respetivas misturas de validação. 

 

 

Figura 30 – Eletroforese em gel de agarose dos produtos de PCR obtidos a partir da amplificação 

dos extratos das misturas modelo de pistácio em gelado, com os primers Pisv2-F/Pisv2-R. Legenda: 

M – marcador molecular 100 bp DNA Ladder (Bioron, Ludwigshafen, Alemanha); linhas 1 a 4 – 8%, 

4%, 2,5%, 0,25% de pistácio em gelado, respetivamente; linhas 5 a 16 – 50%; 10%; 5%; 1%; 0,5%; 

0,1%; 0,05%; 0,01%; 0,005%; 0,001%; 0,0005% e 0,0001% de pistácio em gelado, respetivamente; 

linha 17 – 100% gelado de nata; CN – controlo negativo. 



75 

Neste modelo que simula amostras reais, foi possível detetar pistácio até ao nível 1 

mg/kg em gelado (Figura 30). Este sistema apresentou uma maior sensibilidade do que o 

anterior de pistácio em massa, pelo que a capacidade de amplificação mostrou ser afetada 

pela matriz. 

 

4.3 Deteção de pistácio por single-tube nested real-time PCR 

Tendo em conta que um dos objetivos do presente trabalho consistia no 

desenvolvimento de metodologias inovadoras para a deteção de pistácio em alimentos, 

após se terem verificado os melhores resultados em termos de sensibilidade com os 

primers Pisv2-F/Pisv2-R, procedeu-se à avaliação da sua aplicabilidade na técnica de PCR 

em tempo real, recorrendo à nova abordagem single-tube nested real-time PCR. Esta 

técnica tem sido amplamente utilizada para aumentar a sensibilidade e reduzir a 

amplificação não específica do ADN alvo. Este tipo de abordagem, além de eliminar os 

problemas de contaminação cruzada, permite aumentar a especificidade do método pelo 

facto de utilizar dois pares de primers e uma sonda de hidrólise (Tabela 9) num único tubo 

de reação. 

Para otimizar as condições de amplificação por single-tube nested real-time PCR, 

foram utilizados os extratos de ADN das misturas de referência com quantidades 

conhecidas de pistácio em massa. Tendo em conta a ausência de requisitos analíticos 

estabelecidos para a análise de alergénios por PCR em tempo real, os ensaios foram 

avaliados segundo os critérios definidos nas diretrizes: MIQE (Minimum Information for 

Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments) (Bustin et al., 2009) e ENGL 

(European Network of GMO Laboratories) (ENGL, 2015). Estes documentos definem vários 

critérios, nomeadamente, que o coeficiente de correlação (R2) seja igual ou superior a 0,98, 

que a eficiência da PCR varie entre os 90% e 110%, os quais correspondem a declives 

entre -3,6 e -3,1. A eficiência da reação de amplificação é feita através do cálculo pela 

seguinte equação: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) = (10
(−

1
𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑒

)
− 1) × 100 

A menor concentração para a qual pelo menos 95% das réplicas são amplificadas é 

definida como o limite de deteção. Quando a concentração mais baixa que amplifica pelo 

menos 95% das vezes está dentro da linearidade da curva de calibração, define-se como 

limite de quantificação do sistema. As sondas de hidrólise do tipo TaqMan funcionam como 

um terceiro oligonucleótido (em conjunto com os primers) que tem de se ligar à cadeia alvo 

para que haja a emissão de sinal de fluorescência. A sonda de hidrólise foi desenhada para 

se ligar especificamente ao fragmento alvo do pistácio no sistema Pisv2-F/Pisv2-R. A 
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composição das misturas reacionais, as condições de temperatura bem como o número e 

tempo de cada ciclo encontram-se representados nas Tabelas 12 e 13. Os ensaios foram 

realizados com diluições seriadas de 1/10 do extrato de 50% de pistácio em massa 

(100000-0,01 pg de ADN de pistácio) e com os extratos das misturas de referência de 

pistácio em massa (PP) de concentração média de 50 ng/µL. 

 

4.3.1 Amostras de referência de pistácio em massa esparguete 

4.3.1.1 Limite de deteção absoluto 

O sistema de single-tube nested real-time PCR permitiu a amplificação de ADN de 

pistácio até 1 pg, cobrindo seis ordens de magnitude. Cada concentração de ADN de 

pistácio foi testada em quadruplicado, em pelo menos duas reações independentes. A 

Figura 31 corresponde a um dos ensaios efetuados, demonstrando que o sistema 

apresenta uma elevada performance com valores de R2 de 0,996, declive -3,191 e uma 

eficiência de 105,8%, os quais estão de acordo com os parâmetros estabelecidos para este 

tipo de metodologia (Bustin et al., 2009; ENGL, 2015). A média dos parâmetros dos dois 

ensaios de single-tube nested real-time PCR em termos de coeficiente de correlação 

(0,9976), declive (-3,283) e eficiência (101,7%) foram semelhantes, o que confirma a 

elevada performance do método proposto. Para o nível de 0,1 pg de ADN de pistácio 

apenas 1 das 8 réplicas amplificou, pelo que se estabeleceu como limite de deteção 

absoluto 1 pg, o qual corresponde a cerca de 1,7 cópias de ADN do pistácio. O tamanho 

do genoma de Pistacia vera foi determinado recentemente, sendo reportado com o valor 

de 600 Mb, o qual é semelhante à espécie Pistacia terebinthus do mesmo género 

(Motalebipour et al., 2016). Considerando este facto, o tamanho utilizado para calcular 1 

cópia de ADN de P. vera baseou-se no valor definido para P. terebinthus, ou seja, 

aproximadamente 0,57 (Kew Gardens, Londres, Reino Unido, 

http://www.kew.org/cvalues/). Dado que a quantidade de 1 pg de ADN de pistácio amplifica 

100% das vezes e está dentro da linearidade da curva de calibração, este valor pode 

também ser considerado como limite de quantificação. 

 

4.3.1.2 Limite de deteção relativo 

Para a determinação do limite de deteção relativo foram testadas diferentes 

concentrações das misturas de referência de pistácio em massa (PP), com extratos 

diluídos a uma concentração de 50 ng/µL. Cada mistura de referência de pistácio em 

massa foi testada em quadruplicado, em pelo menos duas reações de single-tube nested 

http://www.kew.org/cvalues/
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real-time PCR independentes. A Figura 32 representa um dos ensaios realizados, 

apresentando com um R2 de 0.991, um declive -3,674 e uma eficiência da reação de 87.2%, 

valor este que é ligeiramente inferior ao intervalo de valores de 90-110% definidos como 

adequados para este tipo de ensaio. Este facto pode dever-se a alguma inibição na 

amplificação por potencial efeito da matriz.  

 

 

Figura 31 – Curvas de amplificação (A) e respetiva curva de calibração (B) obtidas por single-tube 

neste real-time PCR com os primers Pisv2-F/Pisv2-R e Pisv2-FN/Pisv2-RN e sonda Pisv2-P 

utilizando as diluições seriadas do extrato de 50% de pistácio em massa (n=4 réplicas). Legenda: 

1-6: 100000 pg; 10000 pg; 1000 pg; 100 pg; 10 pg e 1 pg de ADN de pistácio. 

 

Os dados representados na Figura 32 incluem apenas as amostras para as quais se 

obteve 100% de amplificação positiva das réplicas. O limite de deteção relativo efetivo foi 

de 100 mg/kg, correspondendo ao último nível para o qual todas as réplicas amplificaram 
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positivamente. Por fazer parte da linearidade da curva de calibração, o limite de 

quantificação é também 100 mg/kg de pistácio em massa. No entanto, é importante realçar 

que 50% das réplicas amplificaram para o nível de 50 mg/kg de pistácio em massa. 

 

Figura 32 – Curvas de amplificação (A) e respetiva curva de calibração (B) obtidas por single-tube 

nested real time PCR com os primers Pisv2-F/Pisv2-R e Pisv2-FN/Pisv2-RN e sonda Pisv2-P 

utilizando os extratos a 50 ng/µL de ADN das misturas de referência de pistácio em massa (n=4 

réplicas). Legenda: 1-8: 50%; 10%; 5%; 1%; 0,5%; 0,1%; 0,05%; 0,01% de pistácio em massa. 

 

Utilizando a PCR em tempo real com sondas do tipo TaqMan, López-Calleja et al. 

(2014) reportam um limite de 0,1 mg/kg de pistácio em misturas modelo de pistácio em 

farinha de trigo. O limite obtido por estes autores é inferior ao que foi obtido neste trabalho, 

no entanto, é necessário ter em conta que os autores desenvolveram um método com alvo 

num gene multicópia (Internal transcribed spacer- ITS), enquanto neste trabalho o gene 

alvo (Pis v 2) é um gene unicópia. O valor do limite de deteção obtido (100 mg/kg) foi 
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idêntico ao reportado por Sanchiz et al. (2017), utilizando misturas de pistácio em trigo e 

primers específicos com alvo no gene Pis v 1. 

O desempenho do método foi ainda avaliado com recurso a misturas de cegas que 

funcionaram como misturas de validação (8%, 4%, 2,5% e 0,25%) de pistácio em massa. 

Dado que os valores estimados apresentam erros inferiores a 25%, os resultados permitem 

validar o sistema proposto, pois estão de acordo com os critérios de validação para este 

tipo de metodologias (Tabela 17). 

 

Tabela 17 – Estimativa das percentagens de pistácio adicionadas em misturas cegas de pistácio em 

massa a partir de single-tube nested real time PCR com os primers Pisv2-F/Pisv2-R, Pisv2-

FN/Pisv2-RN e sonda Pisv2-P. 

 

4.3.2 Aplicação do sistema proposto às misturas modelo de pistácio em 

gelado 

4.3.2.1 Limite de deteção absoluto 

No sentido de aplicar os métodos desenvolvidos na análise de alimentos reais, 

prepararam-se e avaliaram-se misturas modelo de pistácio em gelado e procedeu-se à 

amplificação de seis diluições seriadas da mistura 50% (10.000-0,1 pg). Tal como nas 

misturas anteriores, o limite de deteção absoluto em pistácio em gelado foi testado com a 

mistura modelo de 50%. Cada concentração de ADN de pistácio foi também analisada com 

n=4 réplicas, em pelo menos duas reações independentes. A Figura 33 representa um 

desses ensaios, evidenciando uma eficiência da PCR de 106,3%, declive de -3,180 e um 

R2 de 0,993, o que denota uma elevada performance do ensaio, pois os parâmetros estão 

de acordo com os valores recomendados para estas técnicas. Tal como no caso anterior, 

os parâmetros dos 2 ensaios de single-tube nested real-time PCR foram usados para o 

cálculo dos valores médios de R2 (0,9997), declive (-3,204) e eficiência (101,8%), sendo 

estes semelhantes aos reportados na Figura 33. Para o nível de 0,1 pg de ADN de pistácio, 

apenas amplificou 1 das 8 réplicas. Os limites de deteção e de quantificação absolutos 

foram semelhantes, tendo atingido o mesmo valor das amostras de referência de pistácio 

em massa (1 pg de ADN de pistácio). 

 

Amostra cega Valor real (%) Valor estimada (%) 
Coeficiente de 
variação (%) 

Erro (%) 

PP13 8,0 7,7 10,1 -4,3 

PP14 4,0 4,1 17,3 3,2 

PP15 2,5 2,5 11,3 -2,0 

PP16 0,25 0,25 14,6 -0,5 
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Figura 33 - Curvas de amplificação (A) e respetiva curva de calibração (B) obtidas por single-tube 

nested real time PCR com os primers Pisv2-F/Pisv2-R e Pisv2-FN/Pisv2-RN e sonda Pisv2-P 

utilizando as diluições seriadas da mistura modelo de 50% de pistácio em gelado (n=4 réplicas). 

Legenda: 1-5: 10000 pg; 1000 pg; 100 pg; 10 pg e 1 pg de ADN de pistácio. 

 

4.3.2.2 Limite de deteção relativo 

Para o limite de deteção relativo foram utilizadas as misturas modelo de pistácio em 

gelado, utilizando os extratos originais sem diluir. Cada mistura modelo de pistácio em 

gelado foi testada em quadruplicado, em pelo menos quatro reações de single-tube nested 

real-time PCR independentes. A Figura 34 corresponde a um dos quatro ensaios 

realizados, apresentando valores adequados de R2 (0,993), eficiência (101,4%) e declive 

(-3,288), os quais estão de acordo com os parâmetros recomendados. A média dos 4 
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ensaios para os parâmetros de coeficiente de correlação (0,9966), declive (-3,226) e 

eficiência (104,2%) permitiu confirmar a elevada performance do método para a deteção 

de pistácio em gelado.  

 

 

Figura 34 – Curvas de amplificação (A) e respetiva curva de calibração (B) obtidas por single-tube 

nested real-time PCR com os primers Pisv2-F/Pisv2-R e Pisv2-FN/Pisv2-RN e sonda Pisv2-P 

utilizando os extratos de ADN das misturas modelo de pistácio em gelado (n=4 réplicas). Legenda: 

1-11: 50%; 10%; 5%; 1%; 0,5%; 0,1%; 0,05%; 0,01%; 0,005%; 0,001%; 0,0005% de pistácio em 

gelado. 

 

O limite de deteção relativo efetivo foi definido como a concentração mais baixa 

testada para a qual 95% de réplicas amplificaram, o que neste sistema correspondeu a 5 

mg/kg de pistácio em gelado. De igual forma, o limite de quantificação foi definido como 5 

mg/kg por se encontrar dentro da linearidade da curva de calibração. Na literatura 
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encontram-se publicados alguns trabalhos desenvolvidos para a deteção de pistácio em 

alimentos. Cheng et al. (2016) reportam um limite de deteção relativo de 0,005% de pistácio 

em farinha de milho, o qual foi superior ao obtido neste trabalho (0,0005% de pistácio em 

gelado). Com recurso a PCR em tempo real utilizando sondas de hidrólise e misturas 

modelo de pistácio em bolachas, Brežná et al. (2008) reportou um limite de deteção 

absoluto de 0,012 pg e um limite de deteção relativo de 4 mg/kg de pistácio em bolachas. 

Os limites de deteção obtidos encontram-se na mesma ordem de grandeza dos reportados 

no trabalho de Brežná et al. (2008), no entanto, é necessário notar que estes autores 

utilizaram como alvo a região ITS que é multicópia. Num outro estudo, Köppel et al. (2012) 

utilizaram um método de PCR em tempo real em multiplex com sondas de hidrólise com 

alvo no gene dehidrina, descrevendo um limite de deteção relativo de 0,1% de pistácio em 

misturas de salsichas cozidas e bolachas de arroz. 

Os valores das estimativas das amostras de validação de pistácio em gelado 

revelaram erros relativos e coeficientes de variação inferiores a 25% (Tabela 18), pelo que 

se confirma a elevada exatidão e precisão do método para a quantificação de pistácio em 

alimentos. 

 

Tabela 18 – Estimativa das percentagens de pistácio adicionadas em amostras cegas de pistácio 

em gelado a partir de single-tube nested real time PCR com os primers Pisv2-F/Pisv2-R, Pisv2-

FN/Pisv2-RN e sonda Pisv2-P. 

 

4.3.3 Efeito de matriz 

A Figura 35 compara a média das curvas de calibração para quantificação de pistácio 

em diferentes matrizes, nomeadamente em massa e em gelado. A Tabela 19 apresenta os 

valores de Ct e respetivos desvios-padrão para todos os níveis de concentração das 

misturas de referência de pistácio em massa e em gelado testadas. A sensibilidade relativa 

para as misturas modelo de pistácio em gelado foi cerca de 2 ordens de grandeza superior, 

ou seja, o limite de deteção obtido foi 5 mg/kg de pistácio em gelado comparado com 100 

mg/kg de pistácio em massa.  

 

Amostra cega Valor real (%) Valor estimado (%) 
Coeficiente de 
variação (%) 

Erro (%) 

PIC13 8,0 8,21 12,0 2,7 

PIC14 4,0 4,24 19,5 6,1 

PIC15 2,5 2,49 16,4 -0,6 

PIC16 0,25 0,30 12,3 19,0 
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Figura 35 – Comparação das curvas de calibração obtidas por single-tube nested real-time PCR 

com as misturas de referência de pistácio em massa e pistácio em gelado. Legenda: 1-11 - 50%; 

10%; 5%; 1%; 0,5%; 0,1%; 0,05%; 0,01%; 0,005%; 0,001%, 0,0005%, 0,0001% de pistácio em 

gelado ou massa, respetivamente. 

 

Tabela 19 – Resultados obtidos para a determinação do limite de deteção relativo para as misturas 

de referência de pistácio em massa e de pistácio em gelado. 

 
Misturas de referência de 

pistácio em massa 
Misturas modelo de pistácio em 

gelado 

Pistácio (%) ∆Ct ± DPa ∆Ct ± DP 

50 10,65 ± 0,28 (8/8)b 8,39 ± 0,33 (16/16) 

10 12,95 ± 0,38 (8/8) 10,30 ± 0,25 (16/16) 

5 14,23 ± 0,22 (8/8) 10,88 ± 0,22 (16/16) 

1 15,89 ± 0,13 (8/8) 12,78 ± 0,48 (16/16) 

0,5 17,50 ± 0,27 (8/8) 13,97 ± 0,56 (16/16) 

0,1 20,20 ± 0,23 (8/8) 16,84 ± 0,28 (16/16) 

0,05 21,96 ± 0,34 (8/8) 17,56 ± 0,33 (16/16) 

0,01 24,73 ± 1,06 (8/8) 20,06 ± 0,41 (16/16) 

0,005 25,33 ± 0,80 (4/8) 20,73 ± 0,36 (16/16) 

0,001 ND 22,97 ± 0,61 (16/16) 

0,0005 ND 24,20 ± 0,80 (16/16) 

0,0001 ND 25,59 ± 0,44 (16/16) 

Coeficiente de correlação (R2) 0,9916 0,9966 

Declive -3,7995 -3,2255 

Eficiência da PCR (%) 83,3 104,2 

ND – não detetado; a média (ct)  desvio-padrão; b(réplicas positivas/total de réplicas). 

● Pistácio em gelado

Eficiência PCR = 104.2%
y = -3.2255x + 13.367

R² = 0.9966

● Pistácio em massa

Eficiência PCR = 83.3%
y = -3.7995x + 16.692

R² = 0.9916

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0
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7 
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Além deste facto, o método apresentou melhores parâmetros de performance na 

análise das misturas modelo de pistácio em gelado, o que pode ser justificado pelo forte 

efeito de matriz observado para a massa comparativamente com o gelado. 
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5 Considerações Finais 

Dentro do grupo dos frutos de casca rija, a alergia ao pistácio tem ganho especial 

atenção particularmente devido à sua intrínseca relação com a alergia ao caju, tanto em 

termos de elevada co-sensibilização quanto a fenómenos de reatividade cruzada. Da 

mesma forma que a alergia ao caju, a prevalência da alergia ao pistácio parece estar a 

aumentar à escala global, não só como consequência do aumento do consumo de frutos 

de casca rija, mas também como resultado da mobilidade geográfica das pessoas. Nesse 

sentido, o estabelecimento de uma avaliação eficaz para o risco da presença de alergénios 

é uma questão fundamental para a indústria alimentar, para os legisladores e para as 

agências reguladoras. Uma vez que não há cura disponível para a alergia ao pistácio nem 

para outras alergias alimentares, a nível individual, os pacientes com alergia ao pistácio 

devem evitar a sua ingestão bem como a de outros alimentos suscetíveis de apresentarem 

reatividade cruzada. Como parte integrante da avaliação do risco da presença de 

alergénios, a disponibilidade de métodos rápidos, confiáveis e altamente sensíveis para 

detetar alergénios em alimentos processados a nível vestigial é de extrema importância 

para auxiliar na verificação da informação rotulada. 

Considerando a importância global da alergia alimentar ao pistácio, este trabalho teve 

como principal objetivo a seleção de potenciais marcadores de ADN para o 

desenvolvimento de metodologias baseadas na PCR e PCR em tempo real para a 

deteção/quantificação de pistácio em alimentos processados. Tendo em conta a ausência 

de materiais de referência disponíveis, o primeiro passo para o desenvolvimento deste 

trabalho consistiu na preparação de misturas binárias como padrões de referência de 

pistácio em massa, que permitiram o desenvolvimento e otimização dos métodos 

propostos. Os métodos baseados na PCR qualitativa para a deteção de alergénios do 

pistácio tiveram como alvo três genes que codificam para as proteínas alergénicas Pis v 1, 

Pis v 2 e Pis v 5. Em termos de sensibilidade absoluta, os diferentes sistemas propostos 

permitiram a amplificação de 1-10 pg de ADN de pistácio. No que se refere à sensibilidade 

relativa, os valores variaram entre 50 a 500 mg/kg de pistácio em massa, dependendo do 

alvo testado. De todos os sistemas estudados, o que apresentou melhor sensibilidade, 

tanto absoluta como relativa, foi o sistema cujo alvo é o gene que codifica a proteína 

alergénica Pis v 2, uma vez que permitiu detetar até 1 pg de ADN de pistácio e 50 mg/kg 

de pistácio em massa.  

A técnica de PCR qualitativa com alvo no gene que codifica o alergénio Pis v 2 foi 

aplicada às misturas modelo de pistácio em gelado e respetivas misturas de validação. 

Neste modelo que simula amostras reais, foi possível detetar pistácio em gelado até ao 

nível de 1 mg/kg. Este sistema apresentou uma maior sensibilidade do que a que foi obtida 
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com as amostras de referência de pistácio em massa, o que mostra que a capacidade de 

amplificação do sistema com alvo no Pis v 2 parece ser afetada pela matriz. Apesar do 

sistema com alvo no gene que codifica a proteína alergénica Pis v 2 apresentar reatividade 

cruzada para as espécies de caju e manga, os respetivos produtos de PCR foram enviados 

para sequenciação de forma a desenhar uma sonda de hidrólise na região de maior 

variabilidade entre as espécies, desenvolvendo um método específico do pistácio. Além 

disso, como o objetivo deste trabalho também se centrou no desenvolvimento e aplicação 

de uma técnica inovadora baseada no single-tube nested real-time PCR, um segundo 

conjunto de primers foi também desenhado. Recorrendo a esta metodologia, o limite de 

deteção absoluto foi estabelecido em 1 pg (que corresponde a cerca de 1,7 cópias de ADN 

genómico de pistácio). No que se refere aos limites de deteção/quantificação relativos 

efetivos, estes foram iguais a 100 mg/kg de pistácio em massa. No caso das misturas de 

pistácio em gelado, os limites de deteção e de quantificação absolutos foram semelhantes, 

tendo-se atingido o mesmo valor das misturas de referência de pistácio em massa (1 pg 

de ADN de pistácio). Por sua vez, o limite de deteção relativo efetivo foi de 5 mg/kg de 

pistácio em gelado, revelando ser muito inferior ao obtido para as amostras de referência 

de pistácio em massa. A elevada exatidão e precisão do método para a quantificação de 

pistácio em alimentos foi confirmada, pois os valores das estimativas das misturas de 

validação de pistácio em gelado revelaram erros relativos e coeficientes de variação 

inferiores a 25%. Durante este trabalho também foi possível estudar o efeito da matriz, 

verificando-se que o método de single-tube nested real-time PCR apresentou melhores 

parâmetros de performance na análise das misturas modelo de pistácio em gelado, o que 

pode ser explicado pelo forte efeito de matriz observado para a massa comparativamente 

com o gelado.  

Em suma, neste trabalho foi apresentado e otimizado um sistema inovador, rápido, 

eficaz e sensível para a deteção e quantificação de pistácio em alimentos, podendo ser 

aplicado às mais diversas matrizes alimentares que contenham pistácio na sua formulação.  
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