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Inicialmente, cabe registrar a dificuldade de estudar aspectos bioquímicos de um microrganismo intracelular do 

qual nem sempre se pode obter um número grande de células para realização dos experimentos. Nesses casos, os 

resultados obtidos devem sempre levar em consideração a possibilidade de se estarem analisando restos de outras 

estruturas e organelas provenientes da célula hospedeira. Felizmente, nos últimos anos duas abordagens surgiram 

e vêm facilitando significativamente o estudo do metabolismo de protozoários intracelulares. Primeiro, o uso de 

marcadores fluorescentes que permitem avaliar vários aspectos da fisiologia celular com o uso de técnicas microscópicas 

e espectroscópicas. Segundo, o sequenciamento do genoma destes microrganismos, que permite prever a existência de 

determinadas proteínas, muitas das quais com função enzimática, possibilitando a constatação, ainda que indireta, 

da existência de alguns ciclos metabólicos ou algumas sequências metabólicas. Todo o arsenal de técnicas de análise 

pós-genômica pode então ser empregado a fim de comprovar as previsões oriundas da análise genômica. Utilizando 

estas e outras abordagens, tem sido possível obter informações crescentes sobre o metabolismo de membros do grupo 

Apicomplexa em geral e de Toxoplasma gondii em particular. 

Neste capítulo abordaremos de forma sumária os aspectos metabólicos mais relevantes, ao passo que algumas 

informações suplementares estão distribuídas em vários capítulos deste livro.

MITOCÔNDRIA

A presença de uma mitocôndria típica do ponto de vista morfológico é conhecida desde os primeiros estudos 

por microscopia. Ela é única e ramificada por todo o corpo do taquizoíta e contém cristas do tipo tubular. Possui 

um genoma próprio que, à semelhança do que ocorre com outras células eucarióticas, codifica algumas enzimas. O 

genoma mitocondrial de Apicomplexa está entre os menores que se conhecem (cerca de 6 kb em contraste com 16 kb 

em mamíferos). Contém sequências curtas equivalentes às subunidades menor e maior de rRNA. No entanto, estas 

sequências não são contínuas, mas fragmentadas e espalhadas por todo o genoma. 



Toxoplasmose e Toxoplasma gondii

62

Os dados disponíveis indicam que a mitocôndria de T. gondii é funcional. É claramente marcada quando o protozoário 
é incubado na presença de rodamina 123, um composto fluorescente acumulado em organelas que apresentam potencial 
transmembrana. A análise do consumo de oxigênio em células permeabilizadas com digitonina e incubadas na presença 
de alguns inibidores mostra sensibilidade parcial a estes inibidores (rotenona, por exemplo), indicando a presença de 
complexo III (citocromo e oxidorredutase) e IV (citocromo e oxidase). A oligomicina, que interfere na atividade da FoF1 
ATP sintetase, inibe parcialmente o consumo de oxigênio. No conjunto, os dados disponíveis indicam que T. gondii 
apresenta uma mitocôndria funcional cuja atividade pode variar de acordo com o estágio evolutivo (Moreno et al., 2007).

APICOPLASTO

Certamente a identificação da presença do apicoplasto em membros do grupo Apicomplexa pode ser considerada 
um dos mais importantes avanços neste campo nos últimos anos. Os dados disponíveis mostram a presença de um 
DNA circular com diâmetro de 23 m e cerca de 35 kb (lembrando que o DNA do cloroplasto é de cerca de 70 kb) em 
uma organela delimitada por quatro unidades de membrana e localizada na região anterior da forma taquizoítica, 
próximo ao núcleo e ao complexo de Golgi. O genoma codifica para vários componentes necessários para a expressão 
do próprio genoma, como tRNAs envolvidos na síntese de proteínas do apicoplasto, proteínas ribossomais, entre 
outras importantes para a maquinaria envolvida nos processos de replicação, transcrição e síntese de proteínas e três 
subunidades do complexo de RNA polimerase (Feagin & Parsons, 2007).

Grande parte da atividade metabólica do apicoplasto depende de proteínas codificadas por genes localizados no 
núcleo, sintetizadas seguindo a rota secretória e transportada para o apicoplasto mediante a participação de uma 
sequência sinal. O peptídeo sinalizador varia em comprimento – entre 50 e 200 aminoácidos – e também na sua 
sequência. Existem duas hipóteses principais para explicar o processo de inserção das proteínas no apicoplasto. 
A primeira considera que o apicoplasto está conectado ao sistema secretório via membrana externa. A segunda 
considera que vesículas formadas no retículo endoplasmático ou no complexo de Golgi se fundem à membrana do 
apicoplasto. Certamente muitas proteínas não passam pelo complexo de Golgi, já que seu tráfego para o apicoplasto 
não é modificado quando o protozoário é tratado com brefeldina A, que inibe o tráfego no complexo de Golgi. 

Por conterem todo um sistema envolvido em processos de replicação, transcrição e tradução do DNA e na síntese de 
proteínas, algumas drogas que interferem nestes processos têm sido utilizadas com algum sucesso na quimioterapia 
para a toxoplasmose. É o caso, por exemplo, dos antibióticos rifampicina, que inibe a RNA polimerase, clindomicina, 
que inibe o processo de tradução, e algumas drogas que inibem a DNA girase. 

Um grande avanço na área metabólica ocorreu com a identificação de alguns ciclos metabólicos que ocorrem 
total ou parcialmente no apicoplasto. Entre estes ciclos, merece destaque o processo de síntese de ácidos graxos, a 
síntese de isoprenoides e a formação do cluster ferro-enxofre. Nestes processos, há uma importante interação entre o 
apicoplasto e a mitocôndria.

O processo de biossíntese de ácidos graxos em T. gondii é do tipo II, também encontrado em algas e plantas e que 
se caracteriza pela participação de várias enzimas isoladas. No caso de mamíferos, o processo de síntese, conhecido 
como do tipo I, é mediado por um complexo macromolecular com multidomínios. É provável que o protozoário também 
incorpore ácidos graxos do meio intracelular em que vive e use o processo do tipo I para a síntese de ácidos graxos. 
No entanto, o processo do tipo II é absolutamente essencial para a sobrevivência do parasita. É importante ressaltar 
que os ácidos graxos são necessários para a formação da bicamada de fosfolipídios que constitui a estrutura básica 
das membranas biológicas. A Figura 1 mostra uma visão geral do processo, em que o primeiro passo na formação 
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da cadeia do ácido graxo é a condensação dos grupos ativados acetil e malonil pela ação da -cetoacil-ACP sintetase 
(KASI/II) para formar um grupo acetoacetil-ACP. Este, por sua vez, sofre redução do grupo carbonila em C-3 para formar 
D--hidroxibutiril-ACP. Essa reação é catalisada pela -cetoacil-ACP redutase (KAR) e o doador de elétrons é o NADPH. 
No terceiro passo, ocorre a desidratação do D--hidroxibutiril-ACP a trans-2-butenoil ACP pela -hidroxiacil-ACP 
desidratase (HAD). E, finalmente, a redução para formar butiril-ACP pela ação da enoil ACp redutase, tendo de novo o 
NADPH como doador de elétrons. As reações FAS são repetidas até formar o palmitato (Tarun, Vaughan & Kappe, 2009).

Genes que codificam para piruvato desidrogenase foram encontrados em T. gondii. Essa enzima participa do 
processo de formação de acetil-coenzima A (acetil-CoA) a partir de piruvato. A acetil-CoA carboxilase (ACC) é uma 
enzima importante do processo e é sensível a herbicidas do tipo ariloxifenolxipropionato. T. gondii apresenta duas 
ACCs. Uma é citosólica e a outra está localizada no apicoplasto. Enoil-ACP-CoA redutase também desempenha um 
papel importante e pode ser inibida por triclosan, o que leva à destruição do protozoário.  

É também importante lembrar que a síntese de ácidos graxos do tipo II é importante na síntese de ácido lipoico, um 
cofator essencial para a atuação de descarboxilases oxidativas localizadas na mitocôndria e da piruvato desidrogenase, 
que ocorre no apicoplasto. A biossíntese de ácido lipoico ocorre no apicoplasto.

Figura 1 – Etapas do processo de biossíntese de ácidos graxos do tipo II
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A síntese de isoprenoide é outro processo bioquímico que ocorre no apicoplasto. No caso de T. gondii, este processo 

não segue a via clássica do mevalonato, como ocorre em mamíferos. O parasita utiliza a via DOXP, tendo 1-desoxi-D-

xilose-5-fosfato como composto intermediário. A DOXP redutase é inibida pelo antibiótico fosmidomicina.

Nos dados obtidos, observa-se também que o apicoplasto é o sítio da síntese de clusters de Fe-S, que desempenha 

papel importante no funcionamento de várias proteínas, sobretudo facilitando a transferência de elétrons. No processo 

de formação de Fe-S há inicialmente a geração de enxofre (S) a partir de cisteína em um processo em que há a 

participação da cisteína dessulfurase, com subsequente redução acoplada à oxidação do ferro (Fe) em uma porção 

específica da proteína.

A síntese do grupo heme ocorre graças a uma estreita cooperação entre o apicoplasto e a mitocôndria. Genes 

codificadores para todas as oito enzimas, necessárias para a síntese de novo do grupo heme, são encontrados no 

genoma de T. gondii. A primeira enzima (ácido -aminolevulínico sintetase) é mitocondrial, enquanto as duas 

subsequentes (porfobilinogênio sintetase e hidroximetilbilano sintetase) estão no apicoplasto. Porfibilogênio 

desaminase e uroporfirinogênio descarboxilase provavelmente estão na mitocôndria, embora ainda não se possa 

excluir a possibilidade de que a última também se localize no apicoplasto. A ferroquelatase, última enzima da via, 

parece estar localizada na mitocôndria. 

ACIDOCALCISSOMO

Como descrito no capítulo 3, T. gondii contém o acidocalcissomo, organela envolvida em várias funções relacionadas 

com o controle da concentração de diferentes íons. Em estudos por microscopia eletrônica, observa-se que esta organela 

é elétron-densa, contendo cálcio, fósforo, oxigênio, sódio, magnésio e zinco. Por outro lado, estudos bioquímicos, 

imunocitoquímicos e moleculares mostraram a presença de uma H+-ATPase vacuolar, uma H+-pirofosfatase vacuolar 

e uma Ca2+-ATPase na membrana do acidocalcissomo. Outros transportadores também estão presentes na membrana. 

As concentrações de cálcio e fósforo são muito altas e há a formação de polifosfatos de cadeias curta e longa. Os 

níveis do polifosfato reduzem quando o parasita é submetido a condições em que há mobilização de cálcio, como é o 

caso de tratamento com ionóforos de cálcio, inibidores da H+-ATPase ou alcalinização do meio. O controle dos níveis 

citoplasmáticos de cálcio em T. gondii é extremamente importante para vários processos fisiológicos como motilidade, 

extrusão do conoide, secreção do conteúdo dos micronemas e egresso dos taquizoítas da célula hospedeira no final do 

ciclo intracelular (Moreno et al., 2007).

GLICÓLISE

Muito da atividade energética de T. gondii depende da produção de ATP e vários compostos intermediários a 

partir de um processo glicolítico clássico. Uma particularidade especial, que será descrita a seguir, é a capacidade da 

forma bradizoítica de produzir uma estrutura contendo uma reserva de polissacarídeos chamada de amilopectina. 

A Figura 2 mostra de forma esquemática a via glicolítica e sua conexão com a síntese de amilopectina. Os genes 

codificadores para as várias enzimas da via estão presentes no genoma, e a expressão de muitas delas já foi 

comprovada. No caso da desidrogenase lática foram encontrados dois genes, sendo um específico para a forma 

taquizoítica (LDH1) e outro para a forma bradizoítica (LDH2). Demonstrou-se que gossipol e uma iminolactona 

gossílica (que inibe a desidrogenase lática) inibem a proliferação intracelular de T. gondii, sendo que a LDH2 é mais 

sensível a estes inibidores.
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Figura 2 – Via glicolítica em T. gondii e sua relação com a síntese de amilopectina
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A atividade de glicose-6-fosfato isomerase é significativamente maior na forma bradizoítica. Uma outra enzima 
importante é a enolase que catalisa a conversão de 2-fosfoglicerol para fosfoenolpiruvato. Dois genes localizados no 
mesmo cromossomo codificam para esta proteína, que aparentemente apresenta múltiplas funções. A maior atividade 
é a da ENO 1 encontrada na forma bradizoítica. A forma ENO 2 é encontrada no taquizoíta. Tem sido mostrado (ver 
capítulo 3) que a enolase está também localizada no espaço entre a membrana plasmática e o complexo membranar 
interno, fazendo parte da maquinaria desenvolvida por membros do grupo Apicomplexa para sua motilidade pelo 
processo de deslizamento (gliding).

Neste contexto, a enolase promove a ligação de uma proteína micronemal relacionada com a trombospondina (um 
membro da família TRAP) e com o sistema actina-miosina. É importante assinalar que este sistema é fundamental 
para a sobrevivência do parasita, já que sua motilidade é indispensável para que se aproxime das células hospedeiras 
e possa então nelas penetrar.

AMILOPECTINA

A capacidade de produzir um polissacarídeo de reserva com características próprias é uma das propriedades 
de alguns membros do grupo Apicomplexa. Em mamíferos, e mesmo em muitos protozoários (Giardia lamblia, 

Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica), há formação de partículas de glicogênio. Já em T. gondii e outros 
coccídeos, mas não em Plasmodium, Babesia e Theileria, há o processo de formação de uma estrutura que guarda 
alguma semelhança com o amido sintetizado pelas plantas e a amilose, encontrada nos cloroplastos. Tanto o glicogênio 
como a amilopectina são polímeros da glicose em ligação  (1---4), com ramificações em ligação  (1----6). O glicogênio 
é mais ramificado e mais compacto, e cada ramificação ocorre a cada conjunto de 8-12 moléculas de glicose. Já na 
amilopectina, as ramificações ocorrem a cada conjunto de 24-30 moléculas de glicose. O processo de síntese da 
amilopectina, mostrado na Figura 2, implica a participação de enzimas envolvidas nos processos (1) de síntese, (2) de 
ramificação da cadeia, (3) de desramificação da cadeia e (4) enzimas de degradação da amilopectina, como -amilase, 
dicinase, fosforilase e-glicosidase. Os dados disponíveis mostram certa semelhança com o processo de síntese de 
amido na alga Chlamydomonas reinhardidtii (Asai & Tomavo, 2007).

Todos os genes que codificam as enzimas envolvidas no processo de síntese de amilopectina em T. gondii são 
cópias únicas. Os genes são expressos sobretudo na forma bradizoítica. A amilopectina é consumida praticamente por 
completo durante o processo de transformação da forma bradizoíta em taquizoíta.

LIPÍDEOS

Ao falarmos do apicoplasto, abordamos o processo de síntese de ácidos graxos. Um componente altamente 
relevante em T. gondii é o processo de síntese de glicosil-fosfatidil-inositol (GPI), utilizado para a ancoragem da 
grande maioria das proteínas de membrana do protozoário. A âncora de GPI em T. gondii contém um núcleo GPI que 
é altamente conservado, etanolamina-PO4-6Man1-2Man1-6Man1-4Glc1-6-inositol. Como em mamíferos, existe 
o glicolipídeo precursor, que é então transferido em bloco para a proteína de membrana nascente.

BIOSSÍNTESE DE NUCLEOTÍDEOS

O processo de síntese dos componentes básicos que permitem a formação do DNA e do RNA de T. gondii tem sido 
estudado com alguma intensidade.
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No caso da síntese de pirimidina, tanto a via conhecida como de novo como a de salvação foram observadas, sendo 
a primeira mais importante. A via de síntese de novo envolve a participação de seis enzimas. Algumas destas enzimas 
mostram diferenças com as encontradas em mamíferos, abrindo perspectivas para o desenvolvimento de drogas 
antiparasitárias. Já a via de síntese de salvação conta com a participação de cinco enzimas. Embora seja importante, 
esta via não parece ser indispensável, já que mutantes deficientes em algumas das enzimas crescem normalmente em 
cultura de células.

  A síntese de purina de novo não ocorre em T. gondii. Logo, o parasita depende da via de salvação. 

NTPASE

Uma característica única de T. gondii é contar com uma nucleotídeo fosfatase hidrolase (NTPase) encontrado em 
abundância na superfície da forma taquizoítica. Esta proteína, que guarda certa semelhança com as ecto-ATPases, é 
secretada quando o protozoário se encontra no interior do vacúolo parasitóforo da célula hospedeira, associando-se 
com a rede intravacuolar descrita no capítulo 5. As cepas de T. gondii do tipo I contêm duas isoformas de NTPases, 
conhecidas como NTPases I e II. A NTPase II está presente em todas as cepas. Os dados disponíveis indicam que a 
presença de uma NTPase é fundamental para a sobrevivência de T. gondii.
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