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T oxoplasma gondii é capaz de invadir e se multiplicar em virtualmente qualquer célula nucleada de qualquer 

espécie animal de sangue quente (mamíferos e aves). Esta natureza cosmopolita por si só já o torna um parasita 

notável. Além disso, a virulência da infecção nos hospedeiros imunocompetentes é, na maior parte dos casos, branda 

e seguida de uma fase crônica assintomática, embora não haja cura parasitológica. A patogênese da toxoplasmose 

também é influenciada pelo tipo de cepa do parasita. Assim, ele pode estabelecer com o sistema imunológico do 

hospedeiro um equilíbrio que permite a sobrevivência de ambos. 

Na fase aguda, formas taquizoítas do T. gondii se multiplicam rápida e sucessivamente em diferentes células 

hospedeiras nucleadas, disseminando-se por vários tecidos. Após a ativação do sistema imunológico, estas formas 

se diferenciam em bradizoítas, que darão origem aos cistos teciduais, estabelecendo assim a fase crônica da infecção. 

O processo de interação com as células hospedeiras pode ser subdividido, para fins de estudo, em quatro etapas: 

reconhecimento/adesão, invasão, desenvolvimento (multiplicação) intracelular e egresso. 

TROPISMO PELAS CÉLULAS HOSPEDEIRAS

Mesmo sendo capaz de infectar virtualmente qualquer célula nucleada, os macrófagos são alvos importantes nas 

primeiras etapas da infecção. O resultado do encontro do parasita com células fagocíticas profissionais é determinante 

para a sobrevivência ou morte do hospedeiro. A capacidade do parasita de ativar forte resposta imunomediada por 

célula é essencial à sobrevivência do hospedeiro e ao estabelecimento da infecção. 

Apesar desse comportamento promíscuo em relação à invasão de qualquer tipo celular nucleado, T. gondii 

apresenta tropismo por certas células, como monócitos e células dendríticas, configurando uma estratégia de dis-

seminação no hospedeiro.

Em estudos da fase inicial da infecção usando como modelo a inoculação intraperitonial de taquizoítas, observou-

se que o alvo preferencial do parasita é uma população de monócitos CD68+. Porém, enquanto a cepa Me 49 (de baixa 
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letalidade em camundongos) faz o recrutamento dessas células na cavidade peritonial, a cepa RH (altamente letal 

para camundongos) parece recrutar um alto influxo de neutrófilos (Robben et al., 2005). 

Outros estudos mostraram a importância das células dentríticas na fase inicial da disseminação. Camundongos 

inoculados com células dentríticas infectadas com T. gondii apresentaram um curso mais acelerado da disseminação 

da infecção, quando comparados a animais infectados com taquizoítas livres (Lambert et al., 2006). A entrada do 

protozoário pela via oral se inicia com a infecção no aparelho gástrico, passando para as células dendríticas CD 11c+ 

e monócitos/macrófagos CD11b+ na lâmina própria, placas de Peyer e nos linfonodos mesentéricos. No sangue peri-

férico, apenas monócitos/macrófagos CD11b+ se encontram infectados.

Qualquer que seja a via de entrada e a forma infecciosa (oocistos, provenientes das fezes dos felídeos, bradizoítas de 

cistos teciduais ou taquizoítas), é nas células do tecido muscular esquelético e do sistema nervoso central (neurônios e 

glia) que se formam preferencialmente os cistos teciduais, onde os parasitas, na forma bradizoíta, sobrevivem a salvo 

do reconhecimento e destruição pelo sistema imunológico do hospedeiro.

DESLIZAMENTO, RECONHECIMENTO E ADESÃO 

A adesão e o reconhecimento de moléculas de superfície entre o parasita e a futura célula hospedeira é a 

primeira fase do processo de invasão (Figura 1A, B). Nessa etapa, o parasita interage com a célula hospedeira 

mediante ligações de baixa afinidade com moléculas expostas constitutivamente na face externa da membrana do 

parasita, ancoradas a ela por glicosil-fosfatidil-inositol (GPI). Essas moléculas são as SAG (surface antigens), as 

SRS (SAG related-sequence) e as SUSAs (antígenos não relacionados à SAG) (revisto por Carruthers & Boothroyd, 

2007). Uma dessas proteínas, a SAG3, é capaz de se ligar à heparina e outras glicosaminoglicanas (Carruthers et al., 

2000; Ortega-Barria & Boothroyd, 1999). Também já foi mostrado que a laminina aumenta a adesão de taquizoítas 

a macrófagos in vitro, apontando para um possível papel de receptores de matriz extracelular na adesão deste 

parasita à célula hospedeira. Porém, proteínas denominadas de RON (2, 4 e 5), secretadas especificamente da região 

do pescoço das róptrias, formam um complexo localizado na membrana da célula hospedeira, onde RON 2 possui 

um ectodomínio. Este ectodomínio serviria como receptor para o próprio parasita. A ligação desse receptor com 

AMA 1, proteína secretada por micronemas ancorada na membrana do parasita, constituiria o mecanismo geral de 

reconhecimento para qualquer tipo celular a ser infectado por T. gondii (Tonkin et al., 2011). 

A adesão do taquizoíta à superfície da célula hospedeira depende da secreção das proteínas dos micronemas 

(Figura 2A). Estas proteínas, denominadas MIC (proteínas que se localizam em micronemas), se incorporam à 

membrana plasmática de modo que sua porção N-terminal (citoplasmática) se conecta com filamentos de F-actina 

do parasita através de outra proteína, a aldolase. Estes microfilamentos, por sua vez, interagem com uma miosina, 

a TgMyoA, ligada ao complexo interno de membranas (CIM). A TgMyoA promove o deslocamento dos filamentos de 

actina para a parte posterior do parasita, o que acaba por deslocar também o complexo MIC-receptor que se encontra 

ligado a estes filamentos. Este processo resulta no deslizamento do parasita para a frente (revisto em Daher & 

Soldati-Favre, 2009).

Durante seu deslocamento, o parasita executa movimentos de torção e extensão do corpo celular, assim como 

projeta o conoide para fora de forma intermitente. Ainda não está estabelecida a relação entre a motilidade do conoide 

e a secreção dos micronemas. 
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Figura 1 – Sequência de imagens em microscopia eletrônica de varredura da interação e desenvolvimento de Toxoplasma gondii em diferentes células 
de mamíferos: entrada

(A) Taquizoíta com o conoide protuberante (seta) aderido a uma célula em cultivo. (B) a (F) Aspectos da invasão da célula hospedeira. (B) A porção apical do parasita já não é 

visível. Expansões filiformes da membrana da célula hospedeira envolvem o parasita progressivamente, engolfando-o (setas). (C) Dois parasitas sendo internalizados por um 

macrófago através de expansões tubulares (setas). Em pelo menos um deles, o conoide, é visível (cabeça de seta), indicando que a invasão não é ativa neste caso. (D) Taquizoíta 

com metade do corpo celular já dentro da célula hospedeira. O estreitamento do corpo celular no ponto de passagem pela junção móvel (setas) confere ao parasita a forma de 

ampulheta. (E) Parasita quase completamente internalizado por uma célula fagocítica onde as expansões filiformes da membrana envolvem a porção ainda exterior do parasita 

(seta). (F) Toxoplasma penetrando uma célula epitelial em cultura. O estrangulamento na região da junção móvel é nítido (setas). Barras: 1 m.
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Figura 2 – Sequência das etapas da entrada ativa de Toxoplasma gondii e formação do vacúolo parasitóforo (VP) 

(A) Adesão do parasita à membrana da célula hospedeira pelo polo apical. O parasita se posiciona perpendicularmente e secreta o conteúdo dos micronemas. (B) A efetiva entrada 
do parasita depende da secreção do conteúdo das róptrias. As proteínas das róptrias tanto participam da formação da junção móvel, vista como um estrangulamento do corpo do 
parasita, quanto da formação do vacúolo parasitóforo. A junção móvel forma uma barreira que exclui tanto proteínas da membrana da célula hospedeira quanto da membrana do 
parasita. O vacúolo parasitóforo se forma durante a entrada e conserva em sua membrana proteínas ancoradas a GPI. A fusão com o sistema endolisossomal é bloqueada neste 
processo ativo. (C) A associação com as organelas da célula hospedeira já é observada desde o início do estabelecimento do vacúolo, assim como a secreção de grânulos densos 
que dá origem à rede intravacuolar. 

ENTRADA ATIVA

Ao penetrar na célula hospedeira, o parasita normalmente posiciona o polo apical perpendicularmente a esta (Figura 

1A, B). Aparentemente, T. gondii não tem preferência por se ligar a nenhum subdomínio presente na membrana da célula 

hospedeira e nem há transferência de moléculas destes domínios para a membrana do vacúolo parasitóforo (Charron & 

Sibley, 2004). Esta ausência de subdomínios específicos para se ligar a uma célula reforça, como discutido anteriormente, 

que são utilizados receptores secretados pelo próprio parasita para o reconhecimento de qualquer tipo celular.

Os primeiros momentos da interação de T. gondii foram documentados em neutrófilos por meio da microscopia 

eletrônica de varredura, e três padrões morfológicos foram identificados: internalização do parasita acompanhada de 

emissão de filopódios por parte da célula hospedeira, formação de uma expansão tubular de membrana em torno do 

parasita e afundamento da membrana da célula hospedeira no ponto de entrada (MacLaren, Attias & Souza, 2004). 

Esses padrões morfológicos de interação das membranas no parasita com a membrana da célula hospedeira devem 

variar segundo o tipo celular envolvido na infecção (Figura 1B-F, Figura 3A-B). 
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A invasão da célula hospedeira tem início quando a secreção dos micronemas leva ao estabelecimento de um 
contato íntimo de T. gondii com a membrana desta. Nesse momento, uma interrupção transiente da integridade dessa 
membrana permite o influxo de íons ou moléculas do parasita para o interior da célula hospedeira. Esta permeabilidade 
foi demonstrada em experimentos de patch clamp, nos quais se detecta um pico de menos de 1 segundo na condutividade 
elétrica da membrana da célula-alvo. A comunicação para passagem de moléculas entre o parasita e a célula-alvo 
também foi demonstrada por Dubremetz (2007) em réplicas de criofratura onde foi observado um poro entre a membrana 
do parasita e do vacúolo parasitóforo, durante os primeiros momentos da penetração. Além disso, acredita-se que a 
extrusão do conoide – estrutura em forma de cone com capacidade de expansão e retração – seja necessária para o 
processo de invasão.

Figura 3– Aspectos da entrada de Toxoplasma gondii observados em microscopia eletrônica de transmissão

(A) Corte espesso onde se observa a íntima relação entre a extremidade apical do parasita e a membrana da célula hospedeira. (B) Maior aumento da região de contato entre o 
parasita e a célula hospedeira. Notar as microvilosidades (mv) semelhantes às observadas na Figura 1 (B e C). (C) O parasita observado já está completamente internalizado. 
A estrela aponta para uma róptria (R) recém-esvaziada. Observe-se a mitocôndria (m). (D) Região apical de um taquizoíta em processo de invasão. Através do conoide (c) são 
secretados produtos das róptrias (seta), essenciais para o processo. Barras: (A) 1m, (B) e (C) 0,5 m, (D) 0,25 m.

Após este primeiro reconhecimento, um sinal que incita o aumento do Ca+2 intracelular dispara a secreção dos 
micronemas. O mecanismo de controle da descarga dos micronemas ainda é desconhecido, mas se sabe que quinases 
dependentes de cálcio (CDPK) participam do processo. Uma CDPK de Toxoplasma (TgCDPK1), que já foi descrita como 
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capaz de regular a motilidade e a entrada do parasita, e a purfalcamina – um inibidor da CDPK de Plasmodium – que 
também inibe a entrada de T. gondii (revisto em Blader & Saeij, 2009).

As proteínas oriundas dos micronemas (MICs) são adesinas transmembrana, assim como algumas das proteínas, 
chamadas de adaptadoras, que auxiliam o endereçamento e exposição das MICs na superfície do parasita. A ligação 
das MICs com a célula hospedeira proporciona um contato íntimo das duas superfícies. Concomitante com estes 
eventos, outro sinal ainda não conhecido dispara a secreção do conteúdo de outra organela apical de T. gondii, a 
róptria (Figura 2B, Figura 3C-D). Proteínas das róptrias são liberadas e se ligam à proteína de superfície parasitária 
AMA1 (antígeno de membrana 1). Estas proteínas (RONs) provenientes do pescoço, região mais delgada da róptrias, 
vão se localizar na região de contato entre as duas células, onde ocorre a formação de uma junção análoga à do tipo 
ocludente, a ‘junção móvel’, descrita mais adiante.

Alguns estudos mostram que moléculas das róptrias são encontradas no interior da célula, mesmo antes da 
entrada efetiva de T. gondii. São elas ROP1, ROP2/3/4 e ROP18, além de uma das proteínas dos grânulos densos GRA7 
(revisto em Blader & Saeij, 2009). Todas essas proteínas foram encontradas em pequenos agregados ou gotículas 
(ainda não foi comprovada a presença de membrana envolvendo o material) arranjadas em fileiras, no citoplasma da 
célula hospedeira. Acredita-se que elas poderiam estar associadas a microtúbulos, já que não são observadas quando 
as células são tratadas com nocodazol, droga que despolimeriza microtúbulos. 

A capacidade de o parasita introduzir vesículas nas células a partir das róptrias foi demonstrada mesmo quando 
sua entrada foi bloqueada pela incubação a baixas temperaturas ou na presença de agentes despolimerizantes do 
citoesqueleto como a citocalasina, que despolimeriza microfilamentos. As vesículas observadas nestes experimentos 
foram denominadas de ‘e-vacúolos’ (do inglês empty) (Hakansson, Charron & Sibley, 2001). Porém, até o momento, 
não se sabe se estas vesículas têm ligação com os agregados em fileira.

Muitas destas proteínas (ROP2/3/4, GRA2 e GRA3) têm como destino a membrana do vacúolo parasitóforo e outras 
o interior do vacúolo parasitóforo, como a ROP1 (revisto em Ravindran & Boothroyd, 2008).

Outro grupo de proteínas das róptrias de T. gondii, também secretadas no interior da célula hospedeira, compõe-se 
de fosfatase 2C, chamada PP2C-hn (referente ao destino final no núcleo da célula hospedeira), e uma proteína quinase 
putativa, chamada ROP16, que também se localiza no  núcleo das células infectadas. Estas duas moléculas possuem 
uma sequência de localização nuclear que garante seu direcionamento para o núcleo, e não são encontradas nas 
gotículas alinhadas referidas anteriormente, o que indica mais de um mecanismo de endereçamento de proteínas do 
parasita nos momentos iniciais da infecção por T. gondii.

A presença de uma quinase e de uma fosfatase no núcleo hospedeiro possibilitaria a interferência parasitária 
no controle da expressão gênica das células a serem infectadas. Já se observou que a ROP16 está envolvida com 
a ativação dos fatores de transcrição, STAT3 e STAT6, de maneira dependente da infecção. Estes fatores, por sua 
vez, estão envolvidos com a ativação da IL-12, citocina-chave na resposta do hospedeiro em face da infecção por 
Toxoplasma. Por outro lado, o papel da PP2C-hn ainda requer mais investigação. 

Na região de contato entre o parasita e a membrana da célula hospedeira forma-se uma estrutura transitória, a 
‘junção móvel’ (Mordue et al., 1999). Neste ponto, o corpo celular apresenta uma constrição, assumindo uma forma de 
ampulheta (Figura 1D, F). As proteínas AMA1 (ancoradas por GPI e secretadas pelos micronemas) e as RON 2, 4, 5 e 8 
(presentes no pescoço das róptrias e secretadas durante a invasão) já foram ali localizadas. Além disso, esta junção móvel 
parece atuar como um ‘filtro’, barrando proteínas transmembrana da membrana plasmática, que, independentemente 
do tamanho, são assim excluídas da membrana do vacúolo parasitóforo que está sendo formado (Figura 2B). 
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Ainda não é sabido se a membrana da célula hospedeira ou domínios de sua superfície se ancoram à estrutura 
transitória da junção móvel, tal como já foi identificado para a membrana do parasita. A actina do hospedeiro poderia 
desempenhar este papel por ter participação importante na dinâmica das membranas. Duas proteínas de róptrias, 
a toxofilina e a RON8, foram localizadas voltadas para o citoesqueleto da célula hospedeira e mostradas como 
sendo capazes de interagir com a actina do hospedeiro durante a infecção. Porém, o uso de citocalasina, que altera 
a polimerização da actina, na célula hospedeira não impede a entrada do parasita (revisto em Blader & Saeij, 2009). 

A FORMAÇÃO DO VACÚOLO PARASITÓFORO

O movimento ativo característico dos membros do filo Apicomplexa (chamado deslizamento ou gliding), realizado 
pelo motor de actomiosina do parasita, faz que a formação do vacúolo parasitóforo ocorra simultaneamente com a 
invasão da célula (Figura 2B,C).

Em vários estudos, demonstrou-se que grande parte dos lipídios de membrana do vacúolo parasitóforo inicial 
provém da membrana plasmática da célula hospedeira. Toxoplasma parece definir ativamente a composição das 

proteínas deste vacúolo, selecionando, dentre as oriundas da membrana da célula hospedeira, apenas aquelas ligadas 

via GPI, excluindo nessa ‘filtração’ as com domínio transmembrana. Acredita-se que a junção móvel que se forma entre 

as membranas da célula e do parasita esteja envolvida com esta exclusão, e que o processo também possa ter associação 

com o mecanismo do qual T. gondii se utiliza para escapar da fusão com o sistema endolisossomal do hospedeiro. 

As róptrias contribuem para a formação do vacúolo parasitóforo não apenas pela secreção de seu conteúdo, mas 

também pela incorporação de estruturas membranares à membrana vacuolar. 

Outra molécula importante para a invasão e formação do vacúolo parasitóforo é o colesterol da célula hospedeira. 

Este é necessário para que o conteúdo das róptrias seja secretado e se forme o vacúolo. A membrana do vacúolo 

parasitóforo é formada majoritariamente por lipídios da membrana plasmática da célula hospedeira, e somente 20% 

são lipídios secretados pelo próprio parasita (Suss-Toby, Zimmerberg & Ward, 1996). Estes eventos iniciais estão 

resumidos na Figura 2.

A REDE INTRAVACUOLAR

Dentro do vacúolo parasitóforo (Figura 4A) estabelece-se um ambiente propício à sobrevivência e multiplicação 

do toxoplasma. Este inclui a rede intravacuolar, uma intrincada rede de túbulos limitados por unidade de membrana, 

resultado de secreção dos grânulos densos. O próprio crescimento e a manutenção do vacúolo parasitóforo também 

dependem da secreção do conteúdo desses grânulos densos. Suas proteínas (GRA) são secretadas no vacúolo 

intensamente logo após a invasão e constitutivamente durante a replicação intracelular do parasita (revisto em 

Cesbron-Delauw et al., 2008). As GRAs são incorporadas à membrana do vacúolo e a uma rede formada dentro do 

vacúolo, a rede intravacuolar, constituída de nanotúbulos de cerca de 30 nm de diâmetro (Figura 4 D-E). Estes túbulos 

podem se ramificar e se fundir, mantendo seu diâmetro uniforme (Figura 4E). Enquanto GRA3, GRA5, GRA7 e GRA 

8 são incorporadas à membrana do vacúolo parasitóforo, GRA2, GRA4 e GRA6 formam um complexo que interage e 

estabiliza as membranas da rede intravacuolar (Labruyere et al., 1999). 

Já foi observada a fusão entre os túbulos e a membrana do vacúolo parasitóforo, mas não entre o túbulo e a 

membrana do parasita. Com relação à função desta rede, foi aventado que poderia servir para captação de nutrientes 
do citosol para o vacúolo. Entretanto, uma vez que a membrana do vacúolo é permeável a moléculas de até 1.300 Da, 
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uma função mais razoável para esta rede, conforme observado por Magno e colaboradores (2005), é a de sustentação 
da roseta de parasitas à medida que se sucedem os ciclos endodiogênicos (Figura 4 B-D).

Figura 4 – Sequência de imagens em microscopia eletrônica de varredura da interação e desenvolvimento de Toxoplasma gondii em células de 
mamíferos: desenvolvimento intracelular e egresso

(A) Uma única célula invadida por vários taquizoítas (T). Cada vacúolo parasitóforo (VP) inicial contém um taquizoíta. (B) Seis a oito horas após a invasão, o primeiro ciclo de 
endodiogenia já está completo. As duas células-filhas (T) permanecem ligadas a um corpo residual (*). Elementos da rede intravacuolar já estão presentes (seta). (C) Uma 
segunda divisão dá origem a quatro taquizoítas (T) e assim sucessivamente. (D) Vinte e quatro a 48 horas pós-infecção, cada vacúolo parasitóforo possui um grande número 
de parasitas (T) ligados a um único corpo residual, o que lhe confere a aparência de uma roseta. (E) Em maior aumento é possível observar os túbulos que compõem a rede 
intravacuolar (seta) conectando o parasita (T) à face interna do vacúolo parasitóforo. (F) No momento do egresso, as rosetas se desfazem. Os parasitas individualizados (T) 
abandonam o vacúolo parasitóforo e a célula hospedeira, terminando por rompê-la. SC = superfície da célula hospedeira. Barras: (A), (B), (C), (D), (F), 1 m. (E) 100 m.
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INTERFERÊNCIA DE T. GONDII NA CÉLULA HOSPEDEIRA

A infecção da célula hospedeira por T. gondii leva a várias modificações na sua organização estrutural e funcional. 
Entre as mais significativas, podemos mencionar o rearranjo do citoesqueleto da célula hospedeira e a redistribuição 
do retículo endoplasmático e das mitocôndrias (Figuras 2 e 5).

Figura 5 – Aspectos da associação de organelas da célula hospedeira ao redor do vacúolo parasitóforo observados por microscopia eletrônica de transmissão

(A) Feixes de filamentos intermediários se dispõem em torno do vacúolo parasitóforo (seta espessa). (B) Detalhe mostrando a estreita associação entre o retículo endoplasmático 
rugoso da célula hospedeira (RER) e o vacúolo parasitóforo, no interior do qual vemos um taquizoíta (T). Feixes de filamentos (seta espessa) como os observados em (A) e 
mitocôndrias (m) também se dispõem ao redor do vacúolo. Barra: 0,25m.

À medida que cresce, o vacúolo parasitóforo atinge volumes expressivos e forma-se a seu redor um arcabouço 
de filamentos intermediários que certamente contribuem para sua estabilidade (Figuras 5A, 6A). Os microtúbulos 
da célula hospedeira também formam arranjos em paralelo que parecem contribuir para a sustentação do vacúolo 
parasitóforo (Figura 6B). O retículo endoplasmático rugoso envolve o vacúolo parasitóforo de modo que os ribossomos 
se localizem apenas na face deste voltada para o citosol (Figuras 2 e 5B).

A associação de mitocôndrias à membrana do vacúolo parasitóforo está relacionada com ROP2, uma proteína 
transmembrana que expõe sua porção N-terminal no citoplasma da célula hospedeira (Figura 6B). Esta porção 
N-terminal apresenta uma sequência de aminoácidos que se assemelha ao sinal de importação mitocondrial. Assim, 
esta sequência da ROP2 é inserida na membrana mitocondrial externa (demonstrado com mitocôndrias ex vivo), 
promovendo a associação membrana do vacúolo parasitóforo-mitocôndria. Esta associação com a mitocôndria, além 
da ligação com o retículo endoplasmático (por um mecanismo ainda não definido) facilitaria a aquisição de lipídios 
pelo parasita (Sinai & Joiner, 2001). 
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Figura 6 – Outros aspectos da associação de organelas da célula hospedeira ao redor do vacúolo parasitóforo observados por microscopia eletrônica 
de transmissão

A associação a elementos do retículo endoplasmático (RE) rugoso é vista em todas as micrografias e a proximidade ao núcleo da célula hospedeira é vista em (A), (C) e (D). Em (A) 
observam-se cisternas do complexo de Golgi (CG) e feixes de filamentos intermediários em torno do vacúolo (seta espessa). Em (B) além de filamentos, também é claramente visível 
um microtúbulo (seta branca) e uma mitocôndria (m) ao redor do vacúolo. Em (C) e (D) observa-se a presença de túbulos da rede intravacuolar (RIV). T = taquizoítas. Barra: 1 m.

Outra alteração importante é o completo bloqueio da interação (fusão) entre componentes do sistema endolisossomal 
e o vacúolo parasitóforo, impedindo assim o contato dos parasitas intravacuolares com enzimas hidrolíticas. Em 
contrapartida, a importação de lisossomos para dentro do vacúolo parasitóforo já foi observada e será explicada mais 
adiante. Nutrientes, e mais especificamente o colesterol, utilizados pelo parasita seriam importados por esta via. A 
inativação das hidrolases lisossomais seria feita por proteinases presentes no vacúolo, e a acidificação da sua matriz 
seria evitada pela presença de poros na membrana do mesmo. 

O centro organizador de microtúbulos, o citoesqueleto propriamente dito e estruturas a ele relacionadas, como o 
complexo de Golgi, são reposicionados na célula infectada (Figura 6A). Ao menos em astrócitos, o vacúolo parasitóforo, 
além de estar sempre próximo a essas duas estruturas (centrossomo e complexo de Golgi), também é circundado por 
filamentos intermediários (Figura 5A, B). O reposicionamento faz que o vacúolo parasitóforo fique perto do núcleo, 
facilitando a interceptação de purinas pelo parasita, já que ele não é capaz de realizar a síntese de novo destas 
moléculas (Figura 6 A-D). 

A presença do parasita, ou mesmo de fatores por eles liberados, interfere inclusive no ciclo celular da célula 
hospedeira. As células tendem a entrar na fase S do ciclo, situação que facilita a infecção pelo parasita (Grimwood, 
Mineo & Kasper, 1996). 
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CAPTAÇÃO DE NUTRIENTES 

Após a entrada e formação do vacúolo, o parasita precisa captar nutrientes por mecanismos que o mantenham 
afastado da acidificação e fusão lisossomal e permitam o crescimento e multiplicação intracelular. 

Moléculas de até 1.300 Da têm livre passagem entre o citoplasma da célula hospedeira e a matriz do vacúolo 
parasitóforo, o que sugere que proteínas presentes na membrana do vacúolo parasitóforo estariam associadas umas 
às outras, formando poros e permitindo este tráfego de solutos de baixo peso molecular que o parasita poderia usar 
no seu metabolismo (Schwab, Beckers & Joiner, 1994). 

São vários os nutrientes que T. gondii não é capaz de sintetizar de novo, precisando contar com os nutrientes do 
ambiente intracelular. A lista inclui pequenas moléculas como glicose, arginina, ferro, triptofano e purinas, que podem 
se difundir livremente através da membrana do vacúolo parasitóforo ou ser transportadas para dentro do vacúolo 
parasitóforo por transportadores de membrana. Um transportador de glicose já foi identificado, porém ainda não é 
bem sabido como o parasita usa essa fonte de energia. No genoma de T. gondii já foram identificadas todas as enzimas 
glicolíticas do ciclo de Krebs, embora o crescimento parasitário seja afetado apenas moderadamente na ausência dessa 
via metabólica funcional. É sabido que o toxoplasma pode gerar a maior parte do seu ATP por meio de fosforilação 
oxidativa no substrato. Porém, a piruvato desidrogenase (enzima que converte piruvato em acetil-CoA), está localizada 
no apicoplasto (organela de origem endossimbiótica, possuidora de genoma próprio) e não na mitocôndria, como 
em outras células eucarióticas. Outras moléculas são adquiridas por outros mecanismos direcionados pelo parasita, 
como a LDL. A infecção por T. gondii aumenta a expressão de receptores para LDL em células infectadas e causa o 
redirecionamento do tráfego intracelular de LDL da célula hospedeira para o vacúolo parasitóforo. Já foi mostrado que 
lisossomos da célula hospedeira seriam sequestrados para a matriz vacuolar, otimizando a captação de metabólitos 
celulares pelo parasita. T. gondii recrutaria microtúbulos da célula hospedeira, que formariam longos túbulos de 
membrana recobertos por GRA7. Já foi demonstrado in vitro que um recombinante dessa proteína de grânulo denso 
é capaz de estimular a formação de túbulos em lipossomos, papel semelhante ao desempenhado por dinaminas no 
pinçamento de vesículas a partir de membranas. Por esse mecanismo, haveria a internalização do conteúdo dos 
lisossomos e eventualmente colesterol em partículas de LDL. Uma vez na matriz do vacúolo parasitóforo, ainda não 
se sabe como o parasita seria capaz de captá-las (Coppens et al., 2006). 

O EGRESSO DA CÉLULA HOSPEDEIRA

A cada ciclo replicativo por endodiogenia, cada taquizoíta intracelular dá origem a duas células-filhas que 
permanecem ligadas ao corpo residual pela extremidade posterior (Figura 4B, C). O resultado desses ciclos é a formação 
de uma roseta de parasitas que ocupa um vacúolo cujo volume chega a ser oito vezes maior que o vacúolo parasitóforo 
inicial (Figura 4D). Como cada célula hospedeira pode ser invadida por mais de um parasita (Figura 4A), o tamanho 
de cada vacúolo parasitóforo e o número de parasitas nele contido dependerá do tamanho da célula e do número de 
vacúolos parasitóforos que nela se formam. Dependendo desses fatores, entre 24 e 48 horas após a invasão inicial de 
uma célula, ocorre a última etapa do ciclo intracelular: o egresso (Caldas, Souza & Attias, 2010).

Ao contrário do que se possa crer, o egresso não resulta do rompimento de uma célula hiperparasitada. Diferente de 
outros patógenos (por exemplo, Trypanosoma cruzi e algumas bactérias), que escapam do vacúolo logo após penetrar 
na célula hospedeira, T. gondii reside no vacúolo parasitóforo durante todo o ciclo intracelular. Assim sendo, o egresso 
requer que duas barreiras sejam atravessadas: a membrana do vacúolo parasitóforo e a membrana plasmática da 
célula hospedeira (Figura 4F). 
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O que determina o egresso? Alguns autores sustentam que o crescimento dos vacúolos parasitóforos exerce 
pressão sobre a membrana plasmática, resultando em microlesões da membrana plasmática e perda do equilíbrio 
iônico citoplasmático. A perda de potássio intracelular dispararia, via fosfolipase C (PLC), levando a um aumento 
dos níveis intraparasitários de cálcio. O cálcio seria, assim, o gatilho para o egresso. O cátion participa de vários 
processos-chave na interação parasita-célula hospedeira. O uso do ionóforo A23817 foi capaz de induzir o egresso 
de taquizoítas apenas duas horas após a invasão, antes mesmo da primeira divisão por endodiogenia, indicando 
que o rompimento da membrana plasmática da célula hospedeira seria consequência de um processo iniciado 
intracelularmente. A observação do egresso induzido por ionóforo em células de cultura infectadas por T. gondii após 
24 horas por videomicroscopia e microscopia eletrônica indica que o processo envolve vários fenômenos, uma vez 
disparado. Em um primeiro momento, a rede intravacuolar de nanotúbulos se fragmenta. A ligação entre as células-
filhas de cada roseta se torna, assim, mais frágil, facilitando a separação entre os taquizoítas e o corpo residual. Uma 
vez individualizados, os parasitas, que se mantinham praticamente imóveis dentro do vacúolo parasitóforo, começam 
a se movimentar randomicamente. O conoide, que durante este período de replicação permanece posicionado abaixo 
do anel polar posterior, também readquire movimento, elevando-se acima deste, tal como é observado durante a 
invasão. Nessa etapa, proteínas semelhantes a porinas são secretadas pelos micronemas, inserindo-se na membrana 
do vacúolo parasitóforo e abrindo nela orifícios que a permeabilizam e fragilizam, facilitando assim o egresso dos 
taquizoítas (Caldas, Souza & Attias, 2010).

Uma vez rompida a barreira do vacúolo parasitóforo, os taquizoítas deslocam-se pelo citosol, provavelmente 
utilizando o citoesqueleto da célula hospedeira. Eventualmente, encontram a membrana plasmática, que também é 
permeabilizada pela inserção de porinas. Devido ao caráter randômico desse deslocamento, alguns parasitas terminam 
por penetrar no núcleo da célula-hospedeira. Entretanto, esta parece ser uma condição acidental que não viabiliza a 
sobrevida e a multiplicação desse indivíduo. 

Na medida em que migram pelo citosol e atravessam a membrana plasmática, os taquizoítas se desassociam 
de remanescentes da membrana do vacúolo parasitóforo que tenham permanecido aderidos à sua superfície, 
estabelecendo, nesse momento, um contato direto com o citosol da célula hospedeira. Ao atingir o meio extracelular, 
os taquizoítas já se encontram individualizados e aptos a invadir novas células. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há, como se vê, uma série de questões em aberto no que se refere à interação de Toxoplasma gondii e suas células 
hospedeiras. Persiste grande dificuldade em identificar processos e moléculas essenciais para o reconhecimento e 
invasão dos tipos celulares suscetíveis à infecção por T. gondii. Além disso, a reação individual de cada hospedeiro ao 
curso da infecção, variações de virulência entre as cepas utilizadas nos experimentos e uma série de outras variáveis 
requerem mais pesquisas antes que postulados definitivos possam ser enunciados. O que há de inegável é a grande 
gama de estratégias que levam o protozoário a sobreviver e se disseminar entre os hospedeiros com sucesso raramente 
observado nas relações parasitárias.
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