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T  oxoplasma gondii, agente etiológico da toxoplasmose, é um protozoário intracelular obrigatório capaz de  
infectar e se replicar em qualquer célula nucleada de mamíferos e aves. É uma das infecções parasitárias mais 

comuns ao homem e a outros animais homeotérmicos. Possui ampla distribuição, infectando de maneira crônica 
aproximadamente um terço da população mundial. Pertence ao filo Apicomplexa, no qual estão incluídos diversos 
patógenos de importância médica e veterinária, como Plasmodium spp. (agente causador da malária), Cryptosporidium 

spp. (causador de diarreias graves em imunocomprometidos), Eimeria spp. (causador da coccidiose em aves) e 
Besnoitia sp., Babesia bovis e Theileria spp. (parasitas de gado). Do ponto de vista estrutural, o filo Apicomplexa é 
caracterizado pela presença do complexo apical, composto de organelas secretórias especializadas, como róptrias e 
micronemas, e de elementos do citoesqueleto, como os anéis polares e o conoide, este último apenas nos coccídeos, 
subclasse que inclui T. gondii (Figura 1). 

O ciclo de vida de T. gondii apresenta uma fase assexuada, que se passa na maioria dos animais, e uma fase 
sexuada, que se passa nos felídeos. Ao longo de todo o ciclo, este protozoário pode assumir três formas infecciosas: 
taquizoítas (forma de multiplicação rápida da fase aguda), bradizoítas (forma de multiplicação lenta, encontrada 
dentro de cistos teciduais) e esporozoítas (forma encontrada nos oocistos). Além dessas, durante o ciclo entérico há a 
formação de gametas masculinos e femininos (vide capítulo 2, “O ciclo evolutivo”).

Neste capítulo, a descrição da estrutura de T. gondii está baseada principalmente nos dados disponíveis para a 
forma taquizoíta, que tem sido mais estudada. No entanto, faremos algumas considerações sobre as formas bradizoíta 
e esporozoíta.

ORGANIZAÇÃO ULTRAESTRUTURAL DO TAQUIZOÍTA DE TOXOPLASMA GONDII 

O taquizoíta de T. gondii (Figura 1) é uma célula polarizada, de forma alongada, apresentando a região anterior 
afilada e a região posterior arredondada. Mede aproximadamente 8 m de comprimento por 2 m de largura. Na região 
anterior ou apical estão localizados os anéis polares, o conoide, as róptrias e os micronemas, estruturas que formam o 
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complexo apical. O núcleo situa-se na região mediana e acima deste dispõem-se o complexo de Golgi e o apicoplasto. 
Compondo o envoltório nuclear e ramificando-se pelo citossol, estão presentes elementos do retículo endoplasmático. 
A mitocôndria é única e ramificada. Grânulos densos, acidocalcissomos e grânulos de amilopectina estão presentes em 
número e localização variáveis. O conjunto é envolvido pela película, e abaixo desta, partindo do anel polar posterior, 
irradiam-se os microtúbulos subpeliculares que percorrem o corpo celular no eixo longitudinal até cerca de dois terços 
de sua extensão (revisto em Dubey, Lindsay & Speer, 1998). 

Figura 1 – Morfologia geral da forma taquizoíta de Toxoplasma gondii

A – Representação esquemática assinalando as principais organelas e estruturas conforme observações em microscopia eletrônica de transmissão. B – Microscopia eletrônica de 
transmissão de uma forma taquizoíta de Toxoplasma gondii. Neste corte longitudinal podem ser observadas várias das estruturas representadas em A: N (núcleo), c (conoide), 
R (róptrias), A (apicoplasto), CG (complexo de Golgi), g (grânulo denso), seta (micronema), VP (vacúolo parasitóforo). Barra de 1 m.

ASPECTOS BÁSICOS DA MORFOLOGIA DE TOXOPLASMA GONDII 

Película

O taquizoíta é envolto por uma estrutura trimembranar, a película, formada pela membrana plasmática e 
pelo complexo membranar interno (CMI). Este é formado pela associação íntima de longas cisternas achatadas, 
interrompidas em vários pontos de sua superfície e que mantêm uma distância fixa da membrana plasmática. 
Em cortes transversais a esta película observados ao microscópio eletrônico de transmissão, nota-se a presença 
de duas unidades de membrana justapostas formando o complexo. O espaço delimitado pelas membranas do CMI 
é considerado uma região especializada do retículo endoplasmático, uma vez que em seu interior foi detectada a 
presença da enzima glicose-6-fosfatase, característica do retículo endoplasmático. Estudos por criofratura mostraram 
no CMI proteínas intramembranosas alinhadas em 22 fileiras correspondendo aos 22 microtúbulos subpeliculares 
(Morrissette, Murray & Roos, 1997). 
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A membrana plasmática é contínua. Porém, o CMI se estende desde o anel polar posterior, que faz parte do 
complexo apical, descrito abaixo, até a extremidade posterior do parasita, apresentando fenestras em vários pontos, 
em especial no polo apical, na extremidade posterior e na região do microporo. O microporo é uma estrutura medindo 
aproximadamente 150 nm de diâmetro localizada na metade superior do parasita, anterior ao núcleo. O microporo se 
forma pela invaginação da membrana plasmática pela interrupção do CMI, que se dobra formando um anel elétron-
denso ao redor da invaginação. Esta estrutura parece estar envolvida na ingestão de macromoléculas por processo 
endocítico, atuando como um citóstoma (Figura 2).

Figura 2 – Microscopia eletrônica de varredura de um taquizoíta de Toxoplasma gondii sobre uma célula em cultura

É claramente visível o relevo da membrana sobre os microtúbulos subpeliculares que se distribuem radialmente a partir da extremidade anterior (seta larga). A seta fina 
aponta para o microporo, estrutura análoga ao citóstoma nesses protozoários. No inserto o microporo é visto em corte longitudinal (cabeça de seta). As três setas menores 
apontam para as três unidades de membrana que formam a película. Na região do microporo as duas membranas internas estão interrompidas e a membrana plasmática 
sofre uma invaginação. Barras de 200 nm.

Citoesqueleto 

As primeiras observações do citoesqueleto de T. gondii foram feitas ao microscópio eletrônico de transmissão em 
taquizoítas previamente tratados com detergentes e soluções hipotônicas e contrastados negativamente, revelando 
um arcabouço de microtúbulos subpeliculares que confere integridade estrutural básica ao parasita. Partindo da 
extremidade apical do protozoário encontram-se logo abaixo da membrana plasmática dois anéis apicais. O superior 
mede 160 nm de diâmetro, enquanto o inferior, 200 nm. Abaixo destes, encontra-se um anel polar posterior, onde está 
o centro organizador de microtúbulos (revisto em Souza, DaMatta & Attias, 2009), de onde partem 22 microtúbulos 
subpeliculares, compostos de 13 protofilamentos cada um. A natureza molecular destes três anéis ainda é desconhecida. 
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Os microtúbulos subpeliculares, por sua vez, distribuem-se de modo equidistante sob o CMI e se estendem por dois terços 
do corpo do parasita (Figuras 3 e 4). Além desses 22 microtúbulos, dois microtúbulos de aproximadamente 400 nm de 
comprimento percorrem o eixo central do protozoário (Figura 3) passando por dentro do conoide. Este é uma estrutura 
cilíndrica e oca situada entre os anéis polares apicais e o anel polar posterior. O conoide mede aproximadamente 400 nm 
de diâmetro e 250 nm de altura. Tanto o conoide quanto os microtúbulos subpeliculares são constituídos basicamente 
pela proteína tubulina. Entretanto, enquanto os microtúbulos possuem a típica conformação de 13 protofilamentos, nas 
fibras do conoide a tubulina se apresenta polimerizada em uma conformação ímpar que resulta em fibrilas constituídas 
por nove protofilamentos em forma de vírgula justapostas em arranjo espiralado (Hu, Roos & Murray, 2002). Tanto pela 
observação de parasitas vivos ao microscópio óptico quanto em cortes ultrafinos e mesmo em microscopia eletrônica de 
varredura, sabe-se que o conoide é uma estrutura móvel, que se desloca para cima e para baixo do anel polar posterior 
(Figura 3 e Figura 4). Estes movimentos podem ser artificialmente induzidos por substâncias que disparam o influxo 
intracelular de cálcio, como a ionomicina. O tratamento com citocalasina D, em contrapartida, inibe a extrusão dessa 
estrutura. Entretanto, até o momento, não foi possível associar o movimento de extrusão ao fenômeno de secreção de 
róptrias e micronemas que ocorre durante a invasão das células hospedeiras. 

Figura 3 – Contrastação negativa de Toxoplasma gondii

Microscopia eletrônica de transmissão da extração da película com detergentes revela a estrutura do citoesqueleto com microtúbulos subpeliculares (cabeças de seta) distribuindo-se 
radialmente a partir do anel polar, no centro do qual está o conoide (estrela branca). Além dos microtúbulos, o citoesqueleto também compreende uma rede subpelicular que se estende 
até a porção posterior do parasita e termina numa estrutura circular de maior densidade (asterisco preto). No inserto, maior aumento da região apical onde se vê a disposição em espiral 
das fibras do conoide, o par central de microtúbulos (setas pretas) além do anel apical (seta branca) e o anel polar (seta vazada). Barras de 0,5 μm. Inserto: 200 nm. 

Fonte: Reproduzido de Souza, Attias & Da Matta, 2009.



A Organização Estrutural de Toxoplasma gondii

51

Figura 4 – Esquema da porção anterior de um taquizoíta de Toxoplasma gondii reunindo o conhecimento atual sobre a organização estrutural e 
molecular do citoesqueleto

TgMyo: miosina XIV; MTIP: domínio da cauda de MyoA; proteínas do CMI: proteínas do complexo membranar interno; Tg ICAM 1 e 2: proteína de adesão intercelular de toxoplasma. 
A presença de TgCentrina e ICAM 1 e 2 foi confirmada; entretanto, sua interação estrutural com outros componentes do citoesqueleto ainda não foi determinada. TgCentrina 
está presente na região dos anéis polares apicais e em pontos distribuídos abaixo do anel polar (regiões sombreadas), enquanto a marcação para dineína foi positiva tanto no 
topo quanto na base do conoide. ICAM 1 e 2 se dispõem em consonância com as fibras espiraladas do conoide e ao longo dos microtúbulos subpeliculares (MSP). As moléculas 
envolvidas no deslizamento (gliding) estão representadas à direita, onde a escala real entre a membrana plasmática e o complexo interno de membranas (CMI) foi desconsiderada 
para permitir a representação das diversas moléculas já identificadas. 

Fonte: Adaptado de Attias & de Souza, 2009.

Associação entre a Película, o Citoesqueleto e a Motilidade do Parasita

A íntima associação entre a película e o citoesqueleto foi evidenciada primeiramente pela observação de réplicas 
de criofratura, que mostraram fileiras de partículas intramembranosas (proteínas transmembrana) em arranjos 
lineares coincidentes com a distribuição dos microtúbulos subpeliculares na membrana pelicular interna. Esta 
associação permite que T. gondii simultaneamente mantenha sua integridade mecânica e se locomova e infecte células 
ativamente, mesmo sem possuir apêndices locomotores como pili, cílios, flagelos ou pseudópodos. A maquinaria 
molecular envolvida na movimentação do parasita, por um processo denominado gliding ou deslizamento, vem sendo 
progressivamente elucidada.

T. gondii apresenta um mecanismo motor, inserido entre a membrana plasmática e o complexo membranar 
interno que permite a geração de força entre componentes do citoesqueleto e substratos extracelulares, resultando no 
deslizamento (gliding) do parasita. Em poucas palavras, este supõe a adesão do parasita ao substrato (e. g., matriz 
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extracelular, membrana das células hospedeiras) por meio de adesinas, proteínas transmembrana com domínios 
semelhantes à trombospondina (TRAP), que se localizam internamente nos micronemas e que são liberadas quando o 
protozoário é estimulado, inserindo-se posteriormente à membrana plasmática. Em T. gondii a proteína denominada 
MIC2 é a adesina mais bem estudada. Liga-se por sua porção citoplasmática a filamentos curtos e muito dinâmicos 
de actina via uma aldolase. A actina, por sua vez, interage com a cabeça de TgMyo (um tipo de miosina da classe 
XIV (MyoA) exclusivo do toxoplasma), miosina de cadeia leve (MLC1) e duas proteínas associadas a este conjunto 
de moléculas – GAP45 e GAP50. GAP50 é uma proteína integral de membrana ancorada em sítios ricos em colesterol 
no CMI e é responsável pelo ancoramento deste complexo proteico, denominado ‘glideossomo’, a esta membrana 
(Daher & Soldati-Favre, 2009) (Figura 4). O resultado das forças de adesão da MIC2, tração da TgMYO, fluxo de 
membranas no sentido anteroposterior e ancoragem do conjunto aos microtúbulos subpeliculares à rede subpelicular 
leva ao deslizamento do protozoário observado ao microscópio óptico. A presença de actina e miosina foi detectada 
inicialmente por imunofluorescência. Sem o uso de drogas, a visualização de filamentos de actina em microscopia 
eletrônica de transmissão não foi possível até o momento. Entretanto, filamentos de actina foram observados por 
microscopia eletrônica de transmissão com o uso de jasplakinolida, droga que induz a polimerização desses filamentos. 

Rede Subpelicular

Além dos microtúbulos subpeliculares, abaixo do CMI situa-se a rede subpelicular, composta por filamentos 
interconectados de 8-10 nm de espessura (Mann & Beckers, 2001). As proteínas que compõem esta rede, TgIMC 1 e 
2, são similares às articulinas encontradas em euglena, assim como outra identificada com 42% de identidade e 55% 
de similaridade com articulinas de Euglena gracilis. Essa rede se estende de forma homogênea por todo o corpo do 
parasita, terminando em uma estrutura circular na extremidade posterior, denominada complexo basal, que contém 
proteínas como a TgMORN1, a TgCentrina 2 e a cadeia leve da dineína (Nishi et al., 2008). 

Organelas Secretórias Envolvidas na Entrada Ativa e no Estabelecimento do Vacúolo Parasitóforo 

Certamente, o que há de mais característico em T. gondii é o seu complexo apical formado pelo conoide e por 
organelas secretórias especializadas, as róptrias e os micronemas.

MICRONEMAS

Os micronemas são pequenas estruturas em forma de bastão medindo aproximadamente 50 nm x 250 nm. Estão 
presentes apenas na extremidade anterior do protozoário (Figuras 1 e 5). São limitados por uma unidade de membrana, 
e seu conteúdo é homogêneo e elétron-denso, quando observados em microscopia eletrônica. Este conteúdo é fortemente 
marcado quando se utiliza a técnica do ácido fosfotúngstico alcoólico, que detecta proteínas básicas (Figura 5-A). 
As proteínas micronemais são sintetizadas no retículo endoplasmático e possuem duas sequências conservadas de 
aminoácidos que são necessárias e suficientes para que sejam endereçadas para estas organelas. O primeiro motivo 
inclui a sequência de aminoácidos SYHYY. Sequências similares já foram descritas na cauda citoplasmática das proteínas 
micronemais de outros apicomplexos. A segunda sequência de endereçamento consiste em uma sequência de resíduos 
acídicos-EIEYE. Antes de chegarem aos micronemas, estas proteínas passam pelo complexo de Golgi e são glicosiladas. 
As proteínas micronemais são designadas MIC 1, 2 e assim sucessivamente, tendo sido identificadas até o momento 
11 delas (Carruthers & Tomley, 2008). As proteínas dos micronemas contêm uma variedade de domínios adesivos, 
incluindo proteínas tipo-integrina (MIC2), as tipo-trombospondina (MIC 1 e 2), as tipo-EGF (fator de crescimento 
epidermal) (MIC 6, 7, 8 e 9) e as tipo-lectina (MIC3 e MIC 8), que medeiam interações com componentes da superfície 

da célula hospedeira, inclusive o deslizamento ou gliding. Algumas dessas proteínas estão envolvidas no processo de 
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adesão do protozoário à superfície da célula hospedeira, funcionando como adesinas. A liberação do conteúdo dos 
micronemas é um processo dependente e regulado por Ca2+ e ocorre nos momentos iniciais do processo de interação 
com a célula hospedeira (Lovett et al., 2002). Além das MICs, outra importante proteína de micronema secretada nos 
momentos iniciais da entrada do parasita na célula hospedeira é AMA 1 (antígeno de membrana apical). Esta proteína 
participa da formação da junção móvel – uma junção do tipo ocludente em forma de anel – que se forma entre as 
membranas do parasita e da célula hospedeira no momento da entrada ativa e que seleciona as proteínas que serão 
excluídas do vacúolo parasitóforo em formação.

Figura 5 – Organelas secretórias de Toxoplasma

A – Pela técnica do ácido fosfotúngstico alcoólico, as regiões ricas em proteínas básicas, como núcleo (N), micronemas (seta fina) e grânulos densos (g) são evidenciadas. A região 
do pescoço das róptrias também fica bem elétron-densa (seta larga preta), enquanto a região do bulbo (seta larga branca) permanece pouco contrastada. O conoide é apontado 
por c. B – Micrografia eletrônica da região anterior de um taquizoíta de Toxoplasma gondii evidenciando a extremidade apical onde aparece o conoide (c) e vários micronemas, 
assinalados pelas setas. Barras: A – m. B – 0,5 m.

RÓPTRIAS

As róptrias são organelas maiores que os micronemas e em formato de clava, apresentando a região basal mais 

larga, com uma matriz com aspecto esponjoso e uma porção mais afilada, o pescoço, que converge para o interior do 

conoide (Figuras 1 e 5-A). Taquizoítas de T. gondii apresentam de sete a 14 róptrias. Estas organelas são delimitadas 

por uma unidade de membrana, possuem pH ácido e também contêm proteínas básicas. As proteínas das róptrias são 

sintetizadas no retículo endoplasmático e apresentam peptídeos sinal, em geral uma sequência YXX e LL, passam 

pelo complexo de Golgi e posteriormente se acumulam nas róptrias (revisto em Sheiner & Soldati-Favre, 2008). Pelo 

menos 29 proteínas já tiveram sua localização confirmada nas róptrias. Destas, 24 estão localizadas na porção basal, 

chamada de bulbo, sendo denominadas ROPs, e cinco estão presentes no pescoço, sendo denominadas RONs. 

A secreção do conteúdo destas organelas parece ser sequencial à secreção dos micronemas, sempre numa fase 

bem inicial do processo de invasão do parasita. Essa secreção consiste de ROP1, ROP2/3/4 e ROP18, em conjunto 

com a proteína de grânulo denso, GRA7, abordada adiante. Todas estas moléculas são encontradas em pequenas 
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vesículas ou em agregados dispostos em fileiras no citoplasma e no núcleo da célula hospedeira imediatamente 
antes da invasão parasitária e, após a invasão, no vácuolo parasitóforo. A maioria destas proteínas foi inicialmente 
descrita com o emprego de anticorpos monoclonais e, mais recentemente, por meio da análise proteômica de róptrias 
purificadas (Boothroyd & Dubremetz, 2008). 

Grânulos Densos

Enquanto micronemas e róptrias secretam seu conteúdo durante os processos de adesão e invasão, um outro 
tipo de organela secretória, os grânulos densos, secretam seu conteúdo, majoritariamente, na fase intracelular do 
ciclo. Os grânulos densos estão distribuídos por todo o corpo do parasita e têm diâmetro médio de 0,2 m (Figuras 
1 e 5-A). A matriz da organela é uniformemente elétron-densa. Estudos da cinética de infecção de T. gondii em 
células hospedeiras demonstraram que o conteúdo dos grânulos densos é secretado principalmente nos primeiros 
momentos após a entrada do parasita e formação do vacúolo parasitóforo inicial localizando-se nos limites internos 
do vacúolo parasitóforo. Ao contrário das róptrias e dos micronemas, que secretam seu conteúdo através do polo 
apical, a secreção dos grânulos densos ocorre nas regiões lateral e posterior do corpo do parasita. Uma vez secretadas, 
as GRAs (proteínas localizadas em grânulos densos) serão encontradas na membrana do vacúolo parasitóforo e 
na rede intravacuolar, uma rede de nanotúbulos de 60-90 nm de diâmetro que interconecta os parasitas entre si e 
com a membrana do vacúolo parasitóforo. Enquanto GRA3, GRA5, GRA7 e GRA8 são incorporadas à membrana do 
vacúolo parasitóforo, GRA2, GRA4 e GRA6 formam um complexo que interage e estabiliza as membranas da rede 
intravacuolar (Mercier et al., 2005).

Endomembranas

A rede endomembranária de T. gondii é composta por um único retículo endoplasmático (RE) e um único complexo 
de Golgi (Figura 6). O RE está localizado na área perinuclear, como parte do envoltório nuclear, dali se ramificando na 
direção da película. O RE perinuclear é um compartimento intermediário obrigatório para a translocação entre o RE e 
o Golgi. O complexo de Golgi é formado por três a cinco cisternas localizadas na região anterior ao envoltório nuclear, 
adjacente ao RE (Joiner & Roos, 2002). Considerando que é a partir desta via – retículo endoplasmático/complexo de 
Golgi – que são direcionados os componentes das três organelas secretoras (micronemas, róptrias e grânulos densos), 
esta constitui uma via secretória de intenso tráfego (Sheiner & Soldati-Favre, 2008). 

A existência de um sistema lisossomal clássico não está estabelecida, já que até o momento não foi identificado 
equivalente morfológico de lisossomos secundários em T. gondii. No entanto, algumas características das róptrias, tais 
como seu pH ácido e a presença de cisteína e serina-proteases, sugerem que estas organelas sejam equivalentes aos 
lisossomos. Também não foram identificados peroxissomos em T. gondii. 

Organelas de Origem Endossimbiótica: mitocôndria e apicoplasto

MITOCÔNDRIA

Enquanto a maioria dos organismos pluricelulares apresenta um grande número de mitocôndrias, em T. gondii ela é 
única, longa e ramificada, conforme demonstrado tanto por imuno-histoquímica quanto por reconstrução tridimensional. 
Em cortes ultrafinos observa-se que a membrana interna da mitocôndria única de T. gondii possui um grande número 
de cristas tubulares que sofrem uma leve constrição na região de fusão à membrana interna (Figura 6). O genoma 
mitocondrial dos apicomplexos é o menor já descrito: 6 kb.
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Figura 6 – Corte longitudinal de um taquizoíta

Destaca-se a estrutura da mitocôndria (m) com cristas típicas (bulbosas), as cisternas do complexo de Golgi (setas) sobre o núcleo (N) em forma de taça envolto pelo retículo 
endoplasmático (cabeça de seta). Dois perfis de apicoplasto (A) indicam que esta célula já está em processo de divisão. Barra de 0,5 m.

A mitocôndria em T. gondii se cora com rodamina 123, o que demonstra a presença de um potencial de membrana 
ativo. Em estudos bioquímicos com taquizoítas extracelulares, observou-se o consumo de oxigênio na presença de 
diversos substratos e sua redução na presença de inibidores mitocondriais clássicos. No entanto, a participação 
da mitocôndria como geradora de energia para o parasita é controversa e ainda está sob investigação. Embora os 
taquizoítas possuam mitocôndrias com cristas tipicamente associadas com a respiração, a glicólise é a principal via 
de produção de energia. Além das atividades de fosforilação oxidativa, a mitocôndria de T. gondii também estaria 
envolvida na formação de complexos Fe-S, biossíntese de heme e pirimidina (Seeber, 2003). 

APICOPLASTO

Além da mitocôndria, os apicomplexos em geral e o T. gondii possuem entre si outra organela de origem simbiótica: 
o apicoplasto (Köhler et al., 1997)

Está localizado na região anterior ao núcleo e adjacente ao complexo de Golgi (Figuras 1 e 6). Sua presença 
foi assinalada morfologicamente na década de 1960, sendo então denominado organela multimembranária. A sua 
delimitação por múltiplas membranas (quatro) poderia fornecer a primeira pista sobre sua origem, mas este detalhe 
passou despercebido por décadas. Somente na década de 1980, estudos com o DNA extracromossomial do Plasmodium 
knowlesi forneceram mais dados sobre a sua natureza. Além do DNA nuclear, foram encontrados outros dois: um de 
35 kb e outro 6 kb. O DNA de 6 kb foi identificado como de origem mitocondrial, enquanto a análise do DNA de 35 
kb revelou que este contém RNA polimerase semelhante à de cianobactérias, o que, sem dúvida, é uma característica 
de plastídeos. O genoma do plastídeo de T. gondii foi sequenciado por volta de 1997 (GenBank accession U87145) e 
mostrou ser similar tanto em organização quanto em conteúdo gênico ao encontrado em Plasmodium falciparum e em 
outras espécies de apicomplexos. Em estudos de hibridização in situ usando sondas em T. gondii, observou-se que o 
genoma de 35 kb residia na até então misteriosa organela multimembranária, localizada na região apical ao núcleo. 
A partir de então, esta organela passou a ser chamada apicoplasto (MacFadden et al., 1996). 
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Em numerosas micrografias eletrônicas, detectou-se a presença de quatro membranas ao redor do apicoplasto. As 
duas membranas mais internas pertenceriam ao plastídeo original, a terceira membrana seria derivada da membrana 
externa da alga vermelha, e a mais externa corresponderia à membrana do vacúolo endocítico do ancestral Apicomplexa 
(Figuras 1 e 6). Outra semelhança com os plastídeos seria a presença de translocadores da membrana externa (TOC) 
e translocadores da membrana interna (TIC) do cloroplasto como facilitadores do transporte através das membranas. 
A presença de TOC em T. gondii ou em qualquer outro parasita não foi detectada, mas recentemente foi identificada 
a presença de um homólogo de TIC na membrana mais interna do apicoplasto em T. gondii (Van Dooren et al., 2008).

  Além das funções essenciais para sua manutenção, como síntese de DNA e proteínas, no apicoplasto também 
ocorrem vias metabólicas importantes como a biossíntese de ácidos graxos do tipo II, a síntese de isoprenoides, 
cujas enzimas são distintas da via do mevalonato encontrada em humanos, vias acessórias como sistema redox 
compreendida por ferredoxina-NADP+ redutase e ferredoxina, ácido lipoico sintetase, síntese de agregados de Fe-S e 
algumas etapas da biossíntese do grupamento heme (Seeber, 2003). 

Acidocalcissomos e Corpos Lipídicos

T. gondii ainda apresenta outras organelas importantes, como os acidocalcissomos e os corpos lipídicos.

Cerca de dez acidocalcissomos se encontram dispersos aleatoriamente no citoplasma do parasita. Estas organelas 
são limitadas por uma única unidade de membrana, e seu diâmetro varia de 40 nm a 150 nm (Figura 1). Incubadas 
com laranja de acridina (uma base fraca, fluorescente, que se acumula em compartimentos acídicos), estas estruturas 
fluorescem na cor laranja, quando visualizadas por microscopia de fluorescência, mostrando possuir natureza acídica 
(Figura 7). A microanálise de raios X na microscopia eletrônica mostra que a composição dos acidocalcissomos inclui 
cálcio, pirofosfato, polifosfato, magnésio, oxigênio, potássio, cloro e zinco. Além disso, na membrana dos acidocalcissomos 
existem uma Ca2+-ATPase envolvida com influxo de Ca2+, e duas bombas de prótons – uma H+-ATPase vacuolar e H+-
pirofosfatase vacuolar –, que atuam na acidificação deste compartimento (revisto em Miranda et al., 2008).

Figura 7 – Microscopia de fluorescência de taquizoítas de Toxoplasma gondii tratados com a sonda fluorescente laranja de acridina

Compartimentos acídicos, como os acidocalcissomos, aparecem em laranja (cabeças de seta). 

Fonte: foto gentilmente cedida pelo dr. Kildare Miranda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
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Os corpos lipídicos são gerados como parte do metabolismo geral do protozoário e podem representar uma forma 

de material de reserva a ser utilizado posteriormente. Trabalhos anteriores já mostraram que a atividade de enzimas 

envolvidas na síntese de lipídios de reserva como triacilgliceróis e ésteres de colesterol está relacionada com a síntese 

de corpos lipídicos em T. gondii. 

O Núcleo e o Processo de Divisão Peculiar de T. gondii

O núcleo do toxoplasma não difere significativamente do de outras células eucariontes, sendo limitado por um 

duplo envoltório e abrigando um único nucléolo (Sheffield & Melton, 1968). Situa-se na porção média do corpo 

celular, no caso do taquizoíta, e mais posteriormente nos bradizoítas. O formato típico é esférico com uma leve 

depressão no lado voltado para a porção apical, sobre a qual se dispõem as cisternas do complexo de Golgi. Como 

em outras células eucariontes, a membrana externa do envoltório nuclear faz parte do retículo endoplasmático 

(Figuras 1 e 6).

Uma vez estabelecida a infecção na célula hospedeira, T. gondii inicia um processo de divisão chamado de 

endodiogenia. Diferente dos processos clássicos de mitose e de esquizogonia observados em células animais, vegetais, 

fúngicas e procariotas, este apicomplexo é gerado dentro da célula-mãe. O tempo de geração varia conforme as 

características das cepas estudadas. A cepa RH, conhecida por sua capacidade de matar um camundongo em poucos 

dias, tem tempo de geração de seis horas. 

A endodiogenia é uma forma especializada de reprodução na qual duas células-filhas são formadas no interior 

de uma célula-mãe, que se degenera ao fim do processo (Sheffield & Melton, 1968). Esta forma de divisão exclusiva 

ocorre durante a formação de taquizoítas e bradizoítas, e difere do processo que ocorre no hospedeiro definitivo ou 

no interior do oocisto.

Em T. gondii os centrossomos estão associados ao complexo de Golgi nos diferentes estágios do ciclo celular. 

Assim sendo, no início da divisão por endodiogenia já se observa o alongamento do complexo de Golgi e do 

apicoplasto, seguida da separação dos centrossomos e do complexo de Golgi. Em seguida, ocorre o aparecimento 

de dois novos complexos apicais rudimentares, consistindo em conoide, anéis apicais e no centro organizador de 

microtúbulos, que irão nuclear os microtúbulos subpeliculares e o complexo membranar interno. Essas estruturas 

membranárias começam a definir as células-filhas dentro do citoplasma da célula-mãe. Em T. gondii a divisão 

nuclear ocorre por uma endomitose fechada, ou seja, o envelope nuclear permanece intacto. Paralelamente ao 

surgimento dos complexos apicais das células-filhas, forma-se o centrocone, estrutura particular associada ao fuso 

intranuclear que promove a segregação do DNA duplicado entre as células-filhas. O centrocone, como o próprio 

nome sugere, tem o formato de um cone delineado pelo envoltório nuclear e se projeta através de uma abertura 

no envoltório na direção do citoplasma, onde se associa aos centrossomos citoplasmáticos. O núcleo assume um 

formato lobular, semelhante a uma ferradura, com a cromatina igualmente distribuída em direção aos polos opostos. 

À medida que o complexo interno de membranas associado aos microtúbulos se estende, engloba primeiramente os 

centríolos e o Golgi, e em seguida o apicoplasto, núcleo e RE já divididos. A partir deste ponto a célula-mãe torna-se 

mais esférica e um novo conjunto de organelas apicais (róptrias e micronemas) é formado nos dois polos anteriores 

das células-filhas nascentes (Figura 8). 

A mitocôndria é a última organela a ser incorporada durante este processo. A replicação tanto do apicoplasto 

quanto da mitocôndria é dependente da divisão celular, ao contrário dos outros eucariotos cuja replicação de organelas 

de origem endossimbiótica é autônoma. Cada célula-filha continua a sua maturação até que o citoplasma e todo o seu 
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conteúdo estejam divididos entre as duas proles. Finalmente, o complexo interno de membrana da mãe desaparece e a 

membrana plasmática original é usada para envolver as duas células jovens. Uma clivagem iniciada no polo anterior 
estende-se através das células-filhas, restando ao fim somente um corpo residual na extremidade posterior pelo qual 
as células-filhas permanecem ligadas (Nishi et al., 2008). 

Figura 8 – Microscopia eletrônica de transmissão de um vacúolo parasitóforo contendo dois taquizoítas em processo de divisão por endodiogenia

São aparentes o núcleo em forma de ferradura (N) e os conoides de três das quatro células-filhas em formação (cabeças de setas brancas). O conoide de uma das células-mãe 
está assinalado pela cabeça de seta preta. Barra de 0,5 m.

Os parasitas resultantes das sucessivas divisões celulares permanecem ligados a um único corpo residual, o que 

lhes dá um aspecto de roseta dentro do vacúolo parasitóforo. No egresso, estas rosetas se desfazem e os parasitas 

individualizados abandonam e terminam por lisar a célula hospedeira (Souza, DaMatta & Attias, 2009) 

As organelas secretórias, como róptrias, micronemas e grânulos densos se formam de novo durante o processo de 

brotamento e antes que o núcleo se divida. Uma proteína chamada DrpB (proteína B relacionada à dinamina) está 

diretamente envolvida na formação de vesículas que participam da via de secreção regulada, que endereça às organelas 

apicais. A ausência desta proteína faz que as proteínas de róptrias e micronemas sigam a via de secreção constitutiva.

COMPARAÇÃO MORFOLÓGICA DAS TRÊS FORMAS INFECTIVAS PARA O HOMEM

Os três estágios evolutivos de T. gondii capazes de iniciar uma infecção no homem são os bradizoítas dos cistos 

presentes em carne malcozida, os esporozoítas de oocistos esporulados liberados nas fezes de gatos infectados e 
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os taquizoítas, capazes de atravessar a placenta ou ser transmitidos durante transfusão de sangue e transplante 

de órgãos. Estas formas diferem basicamente na localização do núcleo, no número de organelas apicais, na forma, 

número e elétron-densidade das róptrias, e na capacidade de armazenar energia na forma de grânulos de amilopectina.

O núcleo dos taquizoítas se localiza na parte central do corpo do parasita, enquanto em bradizoítas e esporozoítas 

ele aparece na região basal. Outra diferença marcante entre os estágios é a presença de numerosos micronemas 

em bradizoítas e esporozoítas em comparação com os taquizoítas. Em relação aos grânulos densos, observa-se um 

número maior em taquizoítas e esporozoítas que em bradizoítas. Já as róptrias aparecem em número semelhante 

(de sete a 14) em todas as formas. Porém, as róptrias de taquizoítas e esporozoítas são mais alongadas e seu 

conteúdo tem aspecto lacunoso, lembrando uma colmeia. Já nos bradizoítas as róptrias são mais largas na parte do 

bulbo e seu conteúdo é mais compacto e elétron-denso. 

Outra diferença entre estas formas é a presença de grânulos de amilopectina, presentes em grande quantidade 

em bradizoítas e esporozoítas. Estes grânulos são ovoides (180 nm a 250 nm) e elétron-lucentes nas preparações 

convencionais para observação em microscopia eletrônica de transmissão. Aparecem distribuídos por todo o citoplasma 

ou agrupados, e têm natureza bioquímica semelhante ao amido (Coppin et al., 2003). Acredita-se que serviriam de 

reserva energética a estas formas que têm por característica permanecer viáveis por longos períodos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aperfeiçoamento e o surgimento de novas tecnologias têm contribuído para o melhor conhecimento da 

ultraestrutura de T. gondii, permitindo a correlação entre forma e função. Da descrição inicial de Nicolle e Manceaux 

(1908), na Tunísia, e de Alfonso Splendore (1908), no Brasil, cerca de cem anos atrás, até nossos dias, várias questões 

importantes sobre a estrutura e a biologia do toxoplasma foram sendo elucidadas graças a técnicas de microscopia 

eletrônica e óptica. Ainda assim, muitos aspectos ainda permanecem obscuros, como a localização precisa da rede 

subpelicular no sistema película-microtúbulos; a dinâmica de secreção dos micronemas; a possível existência de uma 

associação entre envoltório nuclear-retículo endoplasmático-apicoplasto; o modo pelo qual os grânulos densos dão 

origem à rede intravacuolar, além de outros aspectos do ciclo intracelular de T. gondii. A partir destas informações 

e de sua associação a dados moleculares e bioquímicos, será possível entender cada vez melhor a organização 

morfofuncional deste intrigante organismo e desenvolver novas terapias de combate a este parasita e à toxoplasmose, 

doença causada por ele.
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