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TAXONOMIA DE TOXOPLASMA GONDII

T      oxoplasma gondii é um protozoário parasita intracelular obrigatório pertencente ao filo Apicomplexa, classe 

Conoidasida N. Cl., subclasse Cocciidia, ordem Eucoccidiida, família Sarcocystidae e subfamília Toxoplasmatinae 
(Levine, 1988). Todos os membros dessa subfamília apresentam ciclo heteróxeno e oocisto do tipo Isospora, 
isto é, com dois esporocistos e com quatro esporozoítas no interior de cada esporocisto. Dentro da subfamília 
Toxoplasmatinae, além do gênero Toxoplasma, ainda estão incluídas outras espécies como Neospora caninum, 
agente abortivo em bovinos, de distribuição mundial e cujo hospedeiro definitivo é o cão; Besnoitia besnoiti, agente 
causador da besnoitiose bovina, doença responsável por perdas significativas na África e Mediterrâneo devido a 
alta mortalidade, abortos e infertilidade em machos, e Hammondia hammondi, protozoário relacionado a T. gondii e 
que também utiliza os felídeos como hospedeiros definitivos, mas que ainda não foi responsabilizado por sintomas 
clínicos em hospedeiros intermediários.

O gênero Toxoplasma foi criado por Nicolle e Manceaux em 1909 ao observarem um novo protozoário, ainda não 
descrito, causando uma infecção disseminada e fatal em roedores africanos denominados gundi. O termo Toxoplasma 
(do grego toxon = arco e plasma = corpo) foi usado pelos seus descobridores pelo fato de apresentar morfologia 
crescente. No mesmo ano, Splendore identificou o novo protozoário em coelhos no Brasil.

Existe apenas uma espécie de Toxoplasma, T. gondii (Dubey, 2010). Entretanto, Levine (1988) considera a 
existência de outras oito espécies do gênero Toxoplasma: T. alencari na rã Leptodactylus ocellatus; T. bahiensis 
(syn. Isospora bigemina, Hammondia heydorni) em canídeos (hospedeiros definitivos) e ruminantes (hospedeiros 
intermediários); T. brumpti na iguana Iguana tuberculata; T. colubri na serpente Coluber viridiflavus; T. hammondi 
(syn. Hammondia hammondi) em felídeos (hospedeiros definitivos) e roedores (hospedeiros intermediários); T. pardalis 

(syn. Hammondia pardalis) em felídeos (hospedeiros definitivos) e roedores (hospedeiros intermediários); T. renae 

na rã-leopardo Rana pipiens e T. serpai no sapo Bufo marinus. A existência dessas espécies, contudo, ainda necessita 
de confirmação.
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ASPECTOS EVOLUTIVOS DA BIOLOGIA DE TOXOPLASMA GONDII 

O ciclo de vida heteróxeno (isto é, de dois hospedeiros) de coccídios formadores de cistos envolve tipicamente o 
ciclo obrigatório entre o hospedeiro definitivo (fase sexuada) e o intermediário (fase assexuada), e a ingestão acidental 
de cistos teciduais por um hospedeiro impróprio (não definitivo) geralmente inviabiliza a transmissão do parasita. 
T. gondii rompeu essa barreira ao longo da evolução, de forma que a ingestão de cistos teciduais entre hospedeiros 
intermediários de hábitos carnívoros e saprofágicos pode ser realizada eficientemente, o que permite que o ciclo 
infeccioso se complete assexuadamente, ou seja, sem a necessidade de recombinação genética no felídeo.

Nesse contexto, observa-se T. gondii em uma situação única dentro do filo Apicomplexa: infecta centenas de 
animais de sangue quente (mamíferos e aves). Nesses animais, o parasita é capaz de reconhecer e invadir células 
nucleadas, no interior das quais se reproduz. Acredita-se que, originariamente, T. gondii era um protozoário de ciclo 
monoxênico, como os parasitas do gênero Eimeria (causador da coccidiose de aves), com ciclo sexuado apenas em 
felídeos. A infecção de hospedeiros não felídeos pode ter-se iniciado de forma acidental, evoluindo para um ciclo de 
vida com dois hospedeiros. Os hospedeiros definitivos se infectariam ao ingerir oocistos eliminados nas fezes de 
outro hospedeiro definitivo ou cistos presentes nos tecidos de uma presa. Nessa transição, T. gondii tornou-se capaz 
de infectar outros animais não felídeos, os quais atuam como hospedeiros ‘fim de linha’, quando não participam da 
cadeia alimentar ao ser abatidos por felídeos. Esse quadro evoluiu posteriormente com a capacidade de transmissão 
entre hospedeiros não felídeos infectados, por carnivorismo ou ingestão de cistos teciduais. Dessa maneira, T. gondii 
pode persistir na natureza, pelo menos teoricamente, sem a participação dos hospedeiros definitivos, embora a forma 
ideal de disseminação ainda pareça ser a infecção de um felídeo com a consequente eliminação de milhões de oocistos 
(na água ou no pasto) capazes de infectar um grande número de animais, em comparação com a infecção ocasionada 
por uma única presa abatida para consumo por outro hospedeiro intermediário. 

A capacidade atual de T. gondii de infectar um grande número de hospedeiros está aparentemente associada a 
possibilidades de reconhecimento, adesão, formação do vacúolo parasitóforo e multiplicação no interior de células 
hospedeiras por variados processos. Nesses processos estão envolvidos os antígenos de superfície (SAG, surface antigens), 
as proteínas de micronemas (MIC), as proteínas de róptrias (ROP e RON) e as proteínas de grânulos densos (GRA). 

SAG são proteínas ancoradas na superfície celular de T. gondii por âncora glicosilfosfatidilinositol (GPI) e funcionam 
como ligantes que facilitam a adesão do parasita à célula hospedeira. SAG-1 (ou P30) está presente em taquizoítas e 
participa efetivamente do processo. Contudo, cepas deficientes dessa proteína apresentam mecanismos alternativos 
de adesão, independentemente de SAG-1. 

MIC são proteínas envolvidas na motilidade de T. gondii. Essa motilidade ocorre principalmente por deslizamento 
(gliding) na matriz extracelular, como colágeno e laminina. Existem várias proteínas de micronemas descritas, e três 
diferentes complexos de MIC estão sabidamente relacionados à motilidade do parasita de forma ubíqua: complexo 
TgMIC6, TgMIC1 e TgMIC4; complexo TgMIC8 e TgMIC3 e complexo TgMIC2 e TgM2AP (TgMIC2-associated protein).

ROP são proteínas com atividade enzimática (proteíno-quinases, fosfatases e proteases) em número aproximado 
de 30, encontradas tanto no gargalo (proteínas RON) como no bulbo das róptrias (proteínas ROP). Essas proteínas 
são liberadas durante a invasão da célula hospedeira, e seu conteúdo está envolvido na criação da junção móvel que 
projeta o parasita para o interior da célula e na formação do vacúolo parasitóforo. 

GRA são proteínas encontradas abundantemente no vacúolo parasitóforo durante sua formação e são caracterizadas 
por nanotubos membranosos. A provável função das proteínas de grânulos densos está associada à construção da 
rede membranosa intravacuolar que permite a interação do parasita com a célula hospedeira.
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O GENOMA DE TOXOPLASMA GONDII 

T. gondii é composto de genoma nuclear e organelar. O DNA do núcleo contém aproximadamente 65 Mb, o 
mitocondrial contém 6 kb e o conteúdo de DNA do apicoplasto (organela plastídeo-like) é de 35 kb (Sibley & Ajioka, 
2008). O genoma é haploide para a maioria dos estágios do ciclo de vida, exceto para uma breve fase diploide do oocisto. 

Estudos de cariótipo molecular e mapas de ligação estabeleceram que T. gondii possui 14 cromossomos, designados 
por algarismos romanos (Cromossomos Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VIIa, VIIb, VIII, XIX, X, XI e XII) e variam em tamanho 
de aproximadamente 2 Mb a mais de 6 Mb. A frequência de recombinação é relativamente baixa, com 1 cM (distância 
entre genes para a qual 1% de recombinação ocorre) correspondendo a aproximadamente 200 kb.

Comparado com outros protozoários, incluindo apicomplexos relacionados como Plasmodium falciparum, T. gondii 
mantém um genoma nuclear notavelmente conservado, apesar da grande variedade de hospedeiros e do ciclo sexuado 
não obrigatório. Os genes de T. gondii são, geralmente, muito mais ricos em íntrons do que os de Plasmodium e 
Cryptosporidium. Como regra geral, genes para antígenos de superfície e proteínas secretadas por micronemas, róptrias 
e grânulos densos apresentam menos íntrons que genes constitutivos. Muitos íntrons também estão localizados 
próximo às extremidades dos cromossomos.

O Toxoplasma Genome Resource Database – ToxoDB (<http://ToxoDB.org>) contém dados de sequência genômica 
e anotação da cepa ME49 de T. gondii e de sequências genômicas das cepas GT1, VEG e RH (Cromossomos Ia e Ib), 
além de etiquetas de sequências transcritas (ESTs) de inúmeras cepas, representando todos os estágios do ciclo de 
vida do parasita. O sequenciamento do genoma de T. gondii tem possibilitado não só a avaliação dos fatores genéticos 
associados com a virulência de cepas do parasita, mas também a análise da sua estrutura populacional.

VIRULÊNCIA DE CEPAS DE TOXOPLASMA GONDII

A virulência de cepas de T. gondii está bem caracterizada no modelo murino. Os principais critérios para sua avaliação 
são a taxa de mortalidade e o tempo de sobrevida de camundongos infectados com inóculos graduais de taquizoítas. Com 
base nesses critérios, as cepas de T. gondii são definidas como virulentas, não virulentas ou de virulência intermediária, 
dependendo da sua morbidade e mortalidade em camundongos experimentalmente infectados (Figura 1). 

A cepa RH e as cepas geneticamente semelhantes a ela exibem uma dose letal de 100% (DL100) equivalente a um 
único taquizoíta viável, enquanto cepas não virulentas, como a ME49, exibem uma DL100 > 103 taquizoítas, sendo as 
infecções crônicas facilmente estabelecidas em camundongos. As cepas com uma virulência intermediária apresentam 
fenótipos variáveis, geralmente apresentando DL100 > 10 taquizoítas. 

Experimentos in vivo, in vitro e ex vivo confirmaram a existência de um fenótipo de virulência variável entre cepas 
de T. gondii, dependente de vários fatores relacionados ao parasita e ao hospedeiro. Observou-se, por exemplo, que, em 
relação às cepas não virulentas, cepas virulentas de T. gondii exibem tanto uma taxa de crescimento mais alta quanto 
uma capacidade migratória superior através de barreiras epiteliais. Essa capacidade de transpor barreiras biológicas, 
como a placenta, causando a disseminação dentro do hospedeiro, seria um pré-requisito para o estabelecimento de 
infecções por T. gondii. Dessa forma, a infecção materna por cepas virulentas durante a gestação aumentaria o risco 
de transmissão transplacentária, assim como a gravidade da toxoplasmose no feto em desenvolvimento.

Em camundongos, a patogênese da toxoplasmose também depende da presença ou indução de mediadores 
inflamatórios solúveis. Enquanto cepas avirulentas de T. gondii são geralmente bem controladas pela resposta imune, 
cepas virulentas são letais, sugerindo que elas induzem um controle imune inadequado ou são dotadas de propriedades 
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destrutivas que causam lesão diretamente nos tecidos. Sabe-se hoje que a capacidade de as cepas virulentas causarem 
infecções letais em camundongos não é decorrente da destruição direta causada pelo parasita, nem de taxas de 
resposta imune ineficiente, mas de uma superindução de citocinas inflamatórias. A infecção de camundongos com 
baixas doses de parasitas de uma cepa avirulenta resulta em uma resposta imune caracterizada por níveis moderados 
de INF-, IL-12 e TNF-, o que leva ao controle da replicação dos parasitas e a alterações teciduais mínimas. Por outro 
lado, a letalidade de cepas virulentas está associada com níveis excessivos de citocinas TH1, particularmente IL-18 e 
IFN-, no plasma. O IFN- provavelmente está associado ao desenvolvimento de necrose e contribui para a morte dos 
animais, possivelmente devido à indução da produção de óxido nítrico, cujos níveis elevados causariam alterações 
histopatológicas no hospedeiro (Mordue et al., 2001). 

Figura 1 – Sobrevivência de camundongos BALB/c inoculados com injeções intraperitoneais de 100, 101, 102 ou 103 taquizoítas das cepas BV (altamente 
virulenta), EFP (de virulência intermediária) e D8 (não virulenta) de Toxoplasma gondii

Fonte: Ferreira, 2004.
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Na tentativa de identificar genes determinantes de virulência em T. gondii, estudos de genética clássica e reversa 
têm sido realizados utilizando cepas genotipicamente distintas. Cruzamentos experimentais sugeriram que o fenótipo 
de virulência seria um traço multiloco e que a sua variação na progênie poderia ser o resultado de interações de 
alelos parentais em diferentes locos. Por outro lado, o cruzamento genético entre cepas de T. gondii com diferentes 
perfis de virulência possibilitou a identificação de vários locos de traço quantitativo (QTLs) associados com o fenótipo 
de virulência no modelo murino. O principal gene candidato, localizado no cromossomo VIIa, codifica para ROP18, 
membro da família ROP2, uma serina-treonina-quinase altamente polimórfica secretada durante a invasão do parasita. 
O mapeamento genético da ROP18 demonstrou maior expressão dessa proteína em linhagens virulentas de T. gondii, 
e a transfecção do alelo virulento em uma cepa avirulenta aumentou de forma significativa a taxa de mortalidade 
para camundongos. Outros genes candidatos foram encontrados nos cromossomos VIIb (ROP16) e XII (ROP5, SAG-3 
e adenosina quinase), sugerindo que as quinases secretadas, características dos parasitas do filo Apicomplexa, são 
cruciais na interação parasita-hospedeiro (Saeij et al., 2006). 

CLONALIDADE EM TOXOPLASMA GONDII

A evolução é conduzida por mutações, reprodução sexuada, recombinação e seleção natural. A reprodução sexuada 
em patógenos eucariotos é considerada vantajosa por promover recombinação (entre locos) e segregação (dentro 
do loco), que geram novas combinações de genes e, consequentemente, diversidade nas gerações subsequentes. É 
essa variação que confere à progênie novos potenciais biológicos, incluindo virulência, infectividade, crescimento, 
diferenciação e resistência a drogas. Por outro lado, a limitação do sexo permite aos patógenos gerar populações 
clonais bem-sucedidas, adaptadas aos seus respectivos hospedeiros e nichos ecológicos, ainda que retenham a 
capacidade de se reproduzir sexuadamente para permitir respostas a eventuais mudanças ambientais na natureza, no 
hospedeiro ou a terapias antimicrobianas.

Os organismos que possuem uma estrutura genética populacional clonal consistem em linhagens que se propagam 
independentemente, em sua maioria, geneticamente divergentes e de origem tipicamente ancestral, onde o sexo contribui 
pouco, ou nada, para a variação encontrada em populações naturais. A teoria clonal não determina que a reprodução 
sexuada esteja totalmente ausente em espécies basicamente clonais, mas que é muito rara para quebrar um padrão 
predominante da estrutura populacional clonal com todas as suas manifestações clássicas, como um desequilíbrio de 
ligação, ou seja, associação não randômica de alelos de diferentes locos (Tibayrenc & Ayala, 2002). Alto desequilíbrio de 
ligação ao longo do genoma significa que este é inteiramente transmitido entre gerações como uma unidade, como na 
reprodução clonal, enquanto equilíbrio de ligação ou desequilíbrio baixo significa que diferentes partes do genoma são 
transmitidas independentemente, como na reprodução sexuada (Lehmann et al., 2004).

Evidências de clonalidade, como desequilíbrio de ligação e isolamento de genótipos idênticos do parasita em 
diferentes hospedeiros e em regiões geográficas distintas ao longo do tempo, levaram vários pesquisadores a postular 
que T. gondii se enquadrava na teoria da propagação clonal. Segundo Grigg e Suzuki (2003), a clonalidade nessa espécie 
é proporcionada por dois detalhes importantes do seu ciclo de vida. Primeiro, o ciclo sexuado não é obrigatório. Assim, 
sem mesmo passar por um felídeo e sofrer recombinação sexuada, Toxoplasma é teoricamente capaz de se reproduzir 
e disseminar infinitamente na natureza, fazendo com que cepas particularmente bem-sucedidas venham a dominar.

O segundo aspecto que pode contribuir para a estrutura populacional clonal é o fato de T. gondii ser haploide. 
Dessa forma, um felídeo infectado com apenas uma cepa produz oocistos contendo progênies geneticamente idênticas 
à cepa infectante parental. A recombinação ocorreria se um felídeo se infectasse com duas cepas ao mesmo tempo, 
o que poderia acontecer se ele se alimentasse de uma presa que albergasse uma infecção mista ou se ingerisse duas 
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presas, cada uma abrigando uma cepa diferente. A ingestão de duas presas, entretanto, deveria acontecer dentro de 

um intervalo de tempo muito curto para permitir o cruzamento efetivo, uma vez que os gametas são abundantes 

apenas por um período muito breve após a primeira infecção do felídeo. 

Inicialmente, as cepas de T. gondii, obtidas sobretudo dos Estados Unidos e da Europa, foram agrupadas em três 

linhagens clonais distintas correlacionadas com o fenótipo de virulência para camundongos. Contudo, uma vez que 

infecções de genótipo misto não só têm sido identificadas na natureza mas também induzidas experimentalmente e 

que a existência de cepas híbridas em populações naturais tem sido demonstrada, foi proposto que a recombinação 

meiótica poderia ser uma força efetiva condutora da diversidade de cepas desse organismo, indicando que a estrutura 

populacional de T. gondii é mais complexa do que a anteriormente descrita. 

CARACTERIZAÇÃO DE CEPAS E ESTRUTURA POPULACIONAL DE TOXOPLASMA GONDII

As cepas de T. gondii têm sido caracterizadas por diferentes metodologias. Demonstrou-se variação antigênica 

por Western blot e pela reatividade com anticorpos monoclonais. Detectaram-se polimorfismos genéticos por análise 

de sequências gênicas de proteínas de choque térmico (HSPs), amplificação aleatória do DNA polimórfico-reação 

em cadeia da polimerase (Rapd-PCR) e análise de microssatélites. Atualmente, a principal ferramenta utilizada para 

caracterização de cepas de T. gondii é a reação em cadeia da polimerase-polimorfismo por tamanho de fragmento de 

restrição (PCR-RFLP), método capaz de detectar variações mínimas em um gene, em que uma única substituição de 

bases pode criar ou extinguir um sítio capaz de ser digerido por uma endonuclease de restrição.

Em um estudo pioneiro, Howe e Sibley (1995) analisaram 106 isolados de Toxoplasma obtidos de várias espécies 

de hospedeiros de cinco continentes para determinar a estrutura populacional de T. gondii e avaliar a correlação entre 

o genótipo do parasita e a toxoplasmose humana e animal. Os resultados, obtidos por análise de seis fragmentos 

de DNA (SAG-1, SAG-2, ROP1, 850, L328 e 62), mostraram que T. gondii apresentava uma estrutura populacional 

altamente clonal, constituída de três linhagens predominantes, designadas tipo I (virulenta), tipo II e tipo III (não 

virulentas). Quanto à correlação entre o genótipo do parasita e o hospedeiro, houve uma predominância de cepas 

do tipo II associadas à toxoplasmose humana, e a frequência do tipo III foi significativamente mais alta em animais. 

Em virtude da estrutura populacional clonal incomum de T. gondii, Howe e colaboradores (1997) desenvolveram 

um sistema de tipagem baseado em PCR-RFLP do loco SAG-2, que permite a identificação dos três genótipos clonais 

anteriormente descritos (tipos I, II e III). Utilizou-se amplamente esse método para genotipagem de cepas isoladas 

em diferentes países, principalmente da Europa e da América do Norte, permitindo a observação de que cepas com 

genótipo do tipo II estavam associadas com a maioria dos casos de toxoplasmose humana. Na Figura 2 observa-se um 

exemplo da aplicação desse método para genotipagem de cepas de T. gondii isoladas no Brasil.

Contudo, a genotipagem de cepas de T. gondii baseada em apenas um ou dois locos apresenta limitações, uma 

vez que impossibilita a identificação de genótipos recombinantes, também denominados atípicos, exóticos ou não 

arquetípicos. Dessa forma, a genotipagem multilocal de cepas provenientes de áreas mais diversas revelou diferenças 

na distribuição geográfica de populações de T. gondii. No Brasil, Ferreira e colaboradores (2006) caracterizaram cepas 

do parasita por PCR-RFLP em oito locos independentes (SAG-1, SAG-2, SAG-3, B1, cB21-4, cS10-A6, GRA6 e L363) e 

observaram que todas eram recombinantes naturais (Tabela 1), fato ainda não registrado em outros locais do mundo. 

Esses achados foram confirmados mais recentemente em isolados de T. gondii obtidos em Erechim, no estado do Rio 

Grande do Sul, e em pacientes com toxoplasmose cerebral em São Paulo. 
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Figura 2 – PCR-RFLP do loco SAG-2 para genotipagem de cepas de Toxoplasma gondii isoladas no Brasil, utilizando as cepas de referência RH (tipo I), 
ME49 (tipo II) e VEG (tipo III)

M = marcador de peso molecular (Promega, 100pb); C = controle negativo, sem DNA. As setas indicam os polimorfismos de restrição. A digestão do produto de amplificação 
de SAG-2 com a endonuclease de restrição HhaI distingue cepas do tipo II de cepas dos tipos I e III; a digestão com Sau3AI distingue cepas do tipo III de cepas dos tipos I e II. 
As cepas brasileiras P, D1, EFP, EGS, RAR, SAF, D2, D4, D6, AS28, BV e N apresentam o genótipo tipo I, enquanto as cepas C4 e D7 são do tipo III.

Fonte: Ferreira, 2004.
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Tabela 1 – Genótipos de cepas de Toxoplasma gondii isoladas de humanos e animais no Brasil determinados por PCR-RFLP em oito locos independentes. 
As cepas RH (TipoI), ME49 (TipoII) e VEG (TipoIII) foram utilizadas como cepas de referência

Cepa

Alelo e haplótipo no loco indicado

Ec
SAG1 SAG2 SAG3 GRA6 B1 L363 cS10-A6 cB21-4

ERa Hb ER
H

ER
H

ER
H

ER
H

ER
H

ER
H

ER H

DdeI Sau961 HhaI Sau3AI NciI MseI XhoI PmlI MspI HpyCH4IV RsaI HpyCH4IV HaeIII

RH (I) 1 1 I 1 1 I 1 I 1 I 1 1 I 1 1 I 1 1 I 1 I 1

ME49 (II) 2 2 II/III 2 1 II 2 II 2 II 2 2 II/III 2 1 II 1 2 II 2 II 2

VEG (III) 2 2 II/III 1 2 III 3 III 3 III 2 2 II/III 3 2 III 2 1 III 3 III 3

AS28 1 1 I 1 1 I 3 III 2 II 1 1 I 1 1 I 1 1 I 7 VII 4

BV 1 1 I 1 1 I 3 III 2 II 1 1 I 1 1 I 1 1 I 7 VII 4

N 1 1 I 1 1 I 3 III 2 II 1 1 I 1 1 I 1 1 I 7 VII 4

EGS 1 1 I 1 1 I 3 III 2 II 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 6 VI 5

RAR 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 2 II 6

SAF 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 2 II 6

D5 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 3 III 7

D6 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 2 II 6

EFP 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 5 V 8

D1 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 3 2 III 2 1 III 2 II 9

D2 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 2 II 6

D3 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 6 VI 10

D4 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 3 III 11

D7 1 1 I 1 2 III 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 2 1 III 2 II 12

CH1 1 1 I 1 2 III 3 III 3 III 1 1 I 3 2 III 2 1 III 2 II 13

CH2 1 1 I 1 2 III 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 3 III 14

CH3 1 1 I 1 2 III 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 1 1 I 3 III 14

C4 1 1 I 1 2 III 3 III 3 III 1 1 I 3 2 III 1 1 I 1 I 15

P 1 1 I 1 1 I 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 2 1 III 4 IV 16

D8 1 1 I 1 2 III 3 III 3 III 1 1 I 1 2 IV 2 1 III 3 III 17

a Endonuclease de restrição utilizada para digestão do loco indicado.
b Haplótipo.
c Esquizodema.

Uma análise da variabilidade genética de 125 isolados de T. gondii provenientes de galinhas, cães e gatos do 

Brasil, utilizando dez marcadores PCR-RFLP (SAG-1, SAG-2, SAG-3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-2, L358, PK1 e Apico), 

possibilitou a identificação de 48 genótipos. A análise filogenética mostrou que grupos clonais também existem 

no Brasil, apesar de haver uma diversidade genética maior neste país em comparação ao que ocorre na América 

do Norte e na Europa (Figura 3). Designaram-se as linhagens clonais brasileiras como tipo BrI, tipo BrII, tipo 

BrIII e tipo BrIV. Esses resultados indicaram que a população de T. gondii no Brasil apresenta poucas linhagens 

clonais bem-sucedidas que se expandiram numa vasta área geográfica. A análise de mortalidade em camundongos 

infectados mostra que os isolados do tipo BrI são altamente virulentos; isolados do tipo BrIII não são virulentos; 

e os tipos BrII e BrIV apresentam virulência intermediária para camundongos (Pena et al., 2008). Um estudo 

semelhante utilizando 24 isolados de T. gondii provenientes de recém-nascidos com toxoplasmose congênita no 

estado de Minas Gerais permitiu a identificação de 14 genótipos, incluindo sete genótipos previamente identificados 

em animais do Brasil e outros sete novos (Carneiro et al., 2013). O genótipo BrII foi observado em 29% (7/24) dos 

isolados e foi o tipo predominante nesse estudo. Não foi observada associação entre o genótipo de T. gondii e sinais 

clínicos de toxoplasmose nas crianças.
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Figura 3 – Análise filogenética por NeighborNet de isolados de Toxoplasma gondii obtidos no Brasil

TgCkBr107 a 145: isolados de galinha do Pará; TgCkBr146 a 164: isolados de galinha do Rio Grande do Sul; TgCatBr1 a 37: isolados de gatos do Paraná; TgCatBr38 a 84: isolados 
de gatos de São Paulo; TgDgBr1 a 19: isolados de cães de São Paulo.

Fonte: Pena et al., 2007.

O estudo de populações diferentes de T. gondii realizado por Dubey e Su (2009) confirmou que a estrutura 

populacional do parasita presente na América do Norte e na Europa é clonal, e no Brasil a variabilidade genética 

intraespecífica foi mais uma vez evidenciada. Os autores citam três observações importantes sobre os isolados de 

T. gondii obtidos no Brasil: primeiro, a ausência de isolados do tipo II; segundo, isolados do tipo I são raros; terceiro, 

a maioria dos isolados não é clonal, sugerindo recombinação e transmissão eficiente por oocistos. 

A origem de cepas híbridas de T. gondii tem sido objeto de diversos estudos. Grigg e colaboradores (2001) 

sequenciaram 15 locos imunogênicos polimórficos em cepas arquetípicas dos tipos I, II e III. As 18 cepas analisadas 

eram derivadas de múltiplas espécies de hospedeiros e de sítios geográficos que compreendiam três continentes. 

Observou-se que todos os 15 locos possuíam, em sua maioria, duas classes alélicas, designadas ‘A’ e ‘E’, em que o 

alelo A foi definido como a classe alélica compartilhada por pelo menos dois dos três tipos de genótipo do parasita. 

Para cada loco, essas duas classes alélicas estavam distribuídas aleatoriamente entre os parasitas das três linhagens. 

Para alguns locos, as linhagens I e II compartilhavam a mesma classe alélica e a linhagem III era diferente; para outros 

locos, as linhagens I e III compartilhavam a mesma classe e a II era diferente, e assim por diante. Ao sequenciarem 
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genes de dez cepas que possuíam genótipos diferentes daqueles das três linhagens predominantes, para metade 
delas as duas classes alélicas, A e E, foram as únicas identificadas, apesar de existirem em uma nova combinação. 
Para as outras cinco cepas analisadas, as classes alélicas A e E também predominaram, mas exemplos de um alelo 
verdadeiramente novo foram encontrados em alguns dos locos analisados. Os resultados desse estudo mostraram 
que, apesar de alelos novos ou quiméricos existirem em muitos locos variáveis da maioria das cepas exóticas, a 
tendência dimórfica ainda era observada e, assim, mesmo as cepas exóticas parecem ter se originado de mistura 
genética recente de duas linhagens ancestrais. 

Khan e colaboradores (2007), ao combinar análises filogenéticas moleculares e fenotípicas, também concluíram que 
populações do parasita das Américas do Norte e do Sul divergiram de um ancestral comum. Mudanças populacionais 
antigas e recentes foram moldadas por biogeografia ao longo dos últimos milhões de anos e, mais recentemente, pela 
radiação adaptativa de um pequeno número de linhagens de T. gondii altamente bem-sucedidas, evento este associado 
com a origem do cromossomo monomórfico 1a (cromossomo 1a). O cromossomo 1a possui uma ancestralidade 
comum de aproximadamente dez mil anos e une as linhagens predominantes que são abundantes na América do 
Norte e na Europa. A subsequente introgressão de cepas da América do Norte na América do Sul tem sido associada a 
uma difusão gradual do cromossomo 1 monomórfico, tornando as populações do sul cada vez mais clonais. Embora 
a expansão de haplogrupos carreando esse cromossomo 1 monomórfico seja uma força impulsionadora na evolução 
recente de T. gondii, a vantagem real dessa expansão ainda não está clara (Sibley & Ajioka, 2008).

Como um exemplo da maneira pela qual duas linhagens ancestrais poderiam ter divergido e posteriormente se 
reunido, propôs-se que cepas do Velho e do Novo Mundo sofreram deriva por milênios e tiveram a oportunidade de 
cruzar após a colonização europeia do Novo Mundo, com a maciça importação e/ou exportação de animais, muitos 
dos quais poderiam provavelmente ter chegado infectados com cepas divergentes de Toxoplasma (Grigg & Suzuki, 
2003). Outra hipótese é a de que T. gondii tenha entrado na América do Sul em associação com a migração de seus 
hospedeiros definitivos felinos e aqui se diversificado após o restabelecimento do canal do Panamá (Khan et al., 
2007). Além disso, é possível que uma alta taxa de outcrossing (situação em que o sexo ocorre entre haplótipos não 
idênticos, resultando no rearranjo de material genético) em T. gondii possa ocorrer no Brasil por causa de uma taxa 
de transmissão mais alta no país quando comparada com a que existe nos Estados Unidos (Lehmann et al., 2004).

Com base nesses achados, o conhecimento da estrutura populacional de T. gondii é de grande importância na 
área de saúde pública e na clínica médica, uma vez que a correlação entre o genótipo do parasita e a manifestação da 
doença poderá fornecer marcadores que definam o prognóstico da toxoplasmose, levando ao tratamento apropriado 
dos pacientes com infecção por T. gondii. Existem evidências de que o curso clínico da toxoplasmose congênita difere 
em países da Europa e nos Estados Unidos, em comparação com regiões da América do Sul: a doença ocular é cinco 
vezes mais comum em crianças com toxoplasmose congênita, identificadas pela triagem neonatal no Brasil, do que 
em crianças identificadas por triagem pré-natal ou neonatal na Europa. É provável que a maior frequência e gravidade 
da toxoplasmose congênita no Brasil estejam associadas ao predomínio de cepas recombinantes observado no país 
(Gilbert et al., 2008). 

Torna-se necessário, portanto, encontrar fatores determinantes da apresentação clínica da toxoplasmose para 
que medidas de controle possam ser desenvolvidas, tanto para a profilaxia como para a prevenção e o tratamento 
da patologia causada por T. gondii. Conforme salientado por Grigg e Suzuki (2003), o entendimento da variabilidade 
genética em uma espécie sexuada alvo para uma vacinação difundida é fundamental para reduzir qualquer 
possibilidade de selecionar variantes que sejam mais virulentas ou que causem novas doenças. O impacto genético 
desses tipos de pressão seletiva deveria ser uma importante consideração no desenvolvimento de vacinas e estratégias 
de controle terapêutico futuro.
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