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Resposta Imune na Infecção por Toxoplasma gondii:
desafios e oportunidades
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INTERAÇÃO DE TOXOPLASMA GONDII COM O SISTEMA IMUNE 

T oxoplasma gondii infecta o homem de três diferentes modos: pela ingestão de oocistos, pela ingestão de cistos 

teciduais e por infecção congênita por taquizoítas. A doença ocorre muito frequentemente na população humana 

sob a forma de infecção crônica assintomática. Como em outras relações parasita-hospedeiro, o resultado final da 

infecção por T. gondii depende da virulência da cepa do parasita e das características genéticas, do status imune e da 

imunocompetência temporal do hospedeiro.

Ao penetrarem em seus hospedeiros, as formas taquizoítas de T. gondii proliferam em vários órgãos, induzindo 

resposta imune, caracterizada por ativação celular e produção de mediadores microbicidas, citocinas e anticorpos. 

Contudo, o parasita sobrevive à ação destes mecanismos efetores, mantendo a infecção crônica e, aparentemente, 

silenciosa. Nos últimos anos, foram revelados alguns mecanismos desenvolvidos por T. gondii que resultam em 

evasão da resposte imune, tais como: mecanismos diretos de interferência nos processos de sinalização celular e de 

estabelecimento de nicho intracelular; e mecanismos indiretos que resultam na alteração de expressão e secreção 

de citocinas e da viabilidade das células imunes. Nesses estudos também se observou que a coexistência parasita-

hospedeiro depende de processos ativos do parasita e de populações celulares do hospedeiro, como enterócitos, 

neutrófilos, células dendríticas (DCs), macrófagos, células natural killer (NK) e células T. Esses grupos celulares 

levam à modulação de processos imunes envolvendo: receptores do tipo Toll (TLRs); ativação de vias de sinalização; 

produção de citocinas; e mecanismos microbicidas, como a geração de intermediários reativos de nitrogênio (RNIs) e 

intermediários reativos de oxigênio (ROIs). Dessa forma, ainda que a resposta imune não seja completamente abolida, 

a resposta efetora é diminuída e a infecção crônica se estabelece, com o parasita na forma de cistos de bradizoítas, 

principalmente no tecido muscular e no sistema nervoso central (SNC). 
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PASSOS INICIAIS NO ENTENDIMENTO DA RESPOSTA IMUNE NA INFECÇÃO POR TOXOPLASMA GONDII 

Na década de 1940, Sabin e Feldman descreveram em pacientes com toxoplasmose a presença de anticorpos anti-T. 
gondii com a capacidade de ativar complemento e induzir a lise do parasita, sugerindo ser este um mecanismo efetor 
importante no controle da infecção. No período de 1960 a 2000, a identificação de citocinas, dos subtipos de células T, 
do mecanismo molecular de reconhecimento de antígenos e da participação de citocinas no processo de diferenciação 
e ativação de células imunes resultou em grandes avanços no entendimento da resposta imune celular adaptativa na 
infecção por T. gondii. 

A infecção de hospedeiros imunocompetentes leva à potente resposta imune celular resultando no controle do 
parasita, que pode ocorrer mediante a lise de células infectadas, principalmente por ação de linfócitos T CD8+ citotóxicos 
e, possivelmente, por células NK, ou pela ativação das células infectadas por citocinas, impedindo a multiplicação 
do parasita. Em experimentos de depleção de células efetoras com anticorpos, de infecção de animais geneticamente 
deficientes em uma determinada população celular ou de transferência de células, observou-se a participação crucial 
e sinergística das células T CD4+ e CD8+ no controle da infecção aguda e na geração da imunidade protetora na 
infecção por T. gondii. Além disso, em estudos de bloqueio da ação de citocinas com uso de anticorpos ou com animais 
geneticamente deficientes, verificou-se que as citocinas pró-inflamatórias interleucina (IL)-12, interferon (IFN)- e 
fator de necrose tumoral (TNF)- são protagonistas na resistência ao parasita. Durante a fase aguda da infecção, 
ocorre uma cascata de eventos imunológicos, que poderiam ser assim resumidos: IL-12, produzida por neutrófilos, 
macrófagos e DCs, estimula as células NK a produzir IFN-. Este, com TNF-, ativa macrófagos e outras populações 
celulares que eliminam os parasitas mediante a combinação de uma série de mecanismos dependentes de ROIs e 
RNIs. A morte do parasita com liberação de seus antígenos leva à ativação dos processos de apresentação antigênica, 
resultando na ativação das células T CD4+ e CD8+, com geração de imunidade protetora e memória imunológica.

O IFN- desempenha papel central na resposta imune em hospedeiros imunocompetentes que controlam a 
infecção por T. gondii e desenvolvem imunidade protetora de longa duração. Em camundongos, a depleção de IFN- 
resulta em suscetibilidade à infecção aguda com a cepa avirulenta ME-49. A persistência silenciosa do parasita 
também é dependente de IFN-, pois a sua depleção na fase crônica leva à reativação da infecção, com aumento 
do número de cistos de bradizoítas e de taquizoítas livres, assim como de focos inflamatórios no SNC. Em estudos 
em camundongos com imunodeficiência combinada grave (IDCG – ou SCID, sigla em inglês para severe combined 

immunodeficiency), deficientes em células T e B, observou-se que as células NK são a principal fonte de IFN- 
na infecção aguda por T. gondii, participando IL-12 e TNF- de forma sinergística na sua indução. Por outro 
lado, TNF-participa diretamente da resistência à infecção aguda por T. gondii, que parece depender também de 
macrófagos ativados, mediante a produção de ROIs, especialmente da síntese de óxido nítrico (NO) dependente da 
enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS). 

Nas décadas de 1970 e 1980, o aumento da frequência de pacientes imunocomprometidos, tratados com as 
drogas imunossupressoras recém-descobertas (nos casos de transplante, câncer ou autoimunidade) ou portadores 
da síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) com depleção seletiva de células T CD4+, levou ao aumento da 
reativação da toxoplasmose com desenvolvimento de quadros graves de encefalite toxoplásmica (TE). Por serem as 
células T o principal componente do sistema imunocomprometido nessas situações terapêuticas ou de coinfecção, 
essas células tornaram-se o foco central das pesquisas sobre a resposta imune na infecção por T. gondii. Em estudos de 
depleção das populações celulares, observa-se que ambas as subpopulações de células T CD4+ e CD8+ são importantes 
na resistência a T. gondii tanto na fase aguda quanto na crônica. A depleção conjunta de células T CD4+ e CD8+, 
mas não das populações isoladas, durante a infecção crônica de animais C57BL/6 pela cepa ME-49, resultou em 



Resposta Imune na Infecção por Toxoplasma gondii

85

aumento da mortalidade associada ao aumento do número de cistos no SNC e na formação de TE, sugerindo a 
participação sinergística de células T CD4+ e CD8+ na prevenção da reativação da TE. Quanto à contribuição diferencial 
das subpopulações de células T na imunidade anti-T. gondii, de modo geral, os linfócitos T CD8+ constituem as células 
efetoras, enquanto os linfócitos T CD4+ induzem ou regulam, pela secreção de IFN- e IL-2, a atividade dos linfócitos T 
CD8+. Observou-se, em estudos em camundongos CD4-/-, que a resposta de células T CD8+ citotóxicas específicas para 
antígenos de T. gondii na fase aguda é independente das células T CD4+; contudo, estas são essenciais para a resposta 
efetora e a geração de memória de célula T CD8+ na fase crônica da infecção. Os processos de ativação da resposta 
celular que levam ao controle do parasita estão resumidos na Figura 1.

Figura 1 – Ativação da imunidade celular efetora na infecção por Toxoplasma gondii

As células apresentadoras de antígenos (APCs), como células dendríticas (DCs) e macrófagos, reconhecem o parasita e se tornam ativadas. Interleucina (IL)-12 produzida pelas 

APCs ou neutrófilos induz as células natural killer (NK) a produzir interferon (IFN)-. As APCs também ativam células T CD4+ naive, ao apresentar antígenos e secretar IL-12, que 

se diferenciam em Th1. Estas produzem IL-2, que atua de forma autócrina a parácrina ativando as células T CD8+. As células T CD4+ e CD8+ ativadas produzem IFN- , IFN-  

ativa STAT1, que leva à ativação de vários mecanismos microbicidas (intermediários reativos de oxigênio – ROIs –, privação de triptofano etc.) que limitam a replicação de T. gondii. 

As T CD8+ (CTL) e, possivelmente, as células NK podem também contribuir para o controle da infecção, induzindo a lise das células infectadas.

O papel das diferentes subpopulações de células T CD4+ (como Th1, Th2, Th17 e T reguladoras) e CD8+ (inflamatórias-
produtoras de IFN- e citotóxicas) durante a infecção pelo T. gondii ainda não foi totalmente esclarecido. Na infecção 
experimental, as células CD4+ do baço e linfonodos mostram um padrão de expressão de citocinas do tipo Th1 altamente 
polarizado, marcado pela produção de IL-2 e IFN-. De fato, IL-12 produzida pelas células apresentadoras de antígenos 
(APCs), assim como a produção inicial de IFN- por células NK, é essencial para a diferenciação de células CD4+ naive 
para linfócitos do tipo Th1, durante a infecção por T. gondii. Contudo, a resposta imune parece ser compartimentalizada, 
uma vez que, entre as células inflamatórias isoladas do SNC durante a TE, as células T CD4+ exibem fenótipos Th1 e Th2, 
enquanto as células T CD8+ exibem um fenótipo Tc1. Contudo, os mecanismos que resultam na compartimentalização 
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diferenciada de populações celulares em tecidos-alvo da infecção, assim como a consequente evolução da infecção no 
hospedeiro, não estão esclarecidos.

Ainda que a resposta imune celular seja crítica no controle da infecção por T. gondii, anticorpos podem potencializar 
ou bloquear mecanismos imunoprotetores, ou mesmo mediar o dano tecidual, direta ou indiretamente, ativando 
complemento ou resposta de citotoxicidade dependente de anticorpos. T. gondii, independentemente do hospedeiro, induz 
altos níveis de imunoglobulinas totais (IgM, IgG, IgA e IgE) e de IgM e IgA específicos no soro de sete a dez dias após a 
infecção. Em modelos experimentais, os níveis de IgA estão relacionados à presença de IL-10 e fator transformante de 
crescimento (TGF)-. IgE, ausente no modelo murino durante a infecção por T. gondii, em outros hospedeiros é restrita à 
fase aguda, sendo induzida por IL-4. No modelo murino, à produção de IgM e IgA segue-se a produção de anticorpos das 
subclasses IgG2a e IgG2b, induzidas por IFN-; e IgG1, induzida por IL-4 e IL-13. No homem, a relação entre subclasses 
de IgG e citocinas indutoras é mais complexa. IgG1 e IgG3 são induzidas por IFN-e aumentadas por IL-10 e TGF-. 
IgG2 tem seu switch induzido por IL-2, sendo aumentada por IL-6, enquanto IgG4 é induzida por IL-4 e IL-13. Com 
relação à cinética de produção de imunoglobulinas durante a infecção por T. gondii, IgG1 é a mais precoce, mas não há 
consenso quanto à cinética das outras subclasses de IgG. Deve-se considerar que durante a infecção por T. gondii em 
humanos as classes e subclasses de imunoglobulinas apresentam padrão diferente do encontrado no modelo murino. 
Uma vez que citocinas regulam o switch de classe-subclasse de imunoglobulinas, anticorpos podem ser biomarcadores 
de eventos imunocelulares protetores ou patológicos que estejam ocorrendo em compartimentos do hospedeiro humano. 
Tais eventos, por causa das limitações de acessibilidade, são difíceis de ser explorados.

Na infecção humana por T. gondii, a presença de classes e subclasses de anticorpos, assim como seus títulos, 
são relevantes para o diagnóstico de fase aguda ou crônica, assim como para indicação de reativação ou mesmo de 
reinfecção. A persistência de IgM na fase crônica tem sido descrita em situação de reativação, no caso da toxoplasmose 
congênita, em situações pós-tratamento específico, assim como associada à reativação de cistos. Contudo, o significado 
biológico da persistência de IgM na fase crônica precisa ser esclarecido. Por outro lado, a presença de IgE durante a 
fase crônica pode indicar reativação, em virtude da polarização para a resposta imune para um perfil Th2.

A identificação de antígenos reconhecidos pelos anticorpos na infecção por T. gondii em animais e humanos revela-
se interessante, seja para diagnóstico, identificação de fase de infecção ou produção de vacinas. Quanto aos antígenos 
reconhecidos pelos anticorpos, SAG1/p30, restrito a taquizoítas, e SAG2/p22, ambos antígenos de superfície, são 
imunodominantes. Contudo, em pacientes a resposta humoral é muito heterogênea quanto ao padrão de antígenos 
reconhecidos e às classes e subclasses de imunoglobulinas que os reconhecem, não havendo até o momento um 
padrão de reconhecimento antigênico que identifique as fases da infecção. Isso é um desafio para o desenvolvimento 
de ensaios de diagnóstico.

Outro aspecto interessante refere-se à compartimentalização de classes de imunoglobulinas em determinados 
sítios e o significado de seu encontro em alguns fluidos. A síntese local de anticorpos pode ser detectada na mucosa 
intestinal e em outros compartimentos, contudo anticorpos de algumas classes podem atravessar fronteiras biológicas 
como as barreiras hematoencefálica, hemato-ocular e placentária. De modo interessante, em porcos infectados por 
T. gondii demonstrou-se que enquanto na periferia as DCs produzem IL-12 e estimulam a produção de IFN- ligado 
à produção de IgG, no trato intestinal as DCs produzem IL-10 e estimulam a secreção de IgA. Esta IgA produzida 
localmente atinge a circulação, sendo detectada antes da IgG. Já em pacientes com uveíte, IgA secretora específica 
para antígenos do T. gondii foi encontrada na lágrima, não sendo detectada no soro, o que sugere a produção local 
desta imunoglobulina. IgA secretora específica para antígenos do parasita é encontrada no leite e nas secreções 
intestinais de camundongos infectados, sendo possivelmente produzida no local de secreção destes fluidos. Ainda 
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que IgM, IgA e IgG sejam encontradas no fluido cerebroespinhal na TE associada à Aids, a existência de síntese local 
dessas imunoglobinas não está esclarecida. Por outro lado, a síntese intraocular de IgA e IgG foi demonstrada, ainda 
que estas classes de imunoglobulinas também atravessem a barreira hemato-ocular. Quanto à barreira placentária, de 
muito é conhecido que IgM, IgA e IgE não atravessam essa barreira, enquanto todas as subclasses de IgG a atravessam 
de forma dependente de receptores da porção Fc de imunoglobulinas (FcR)n.

Animais deficientes em células B, assim como os deficientes em células T, são mais suscetíveis à infecção por T. 
gondii e respondem de forma insatisfatória à vacinação. Por sua vez, animais deficientes em células T CD4+ infectados 
pela cepa altamente virulenta RH podem ter sua vida prolongada pela transferência de soro de animais imunizados. 

Anticorpos específicos para o parasita exercem papel importante na lise de taquizoítas por ativação da via clássica do 

complemento, sendo os parasitas resistentes ao complemento. Além disso, anticorpos podem bloquear a entrada dos 

parasitas nas células hospedeiras. Anticorpos anti-SAG1/p30 são eficientes no bloqueio da infecção sistêmica e em 

mucosa. Em alguns casos, o FcR pode ter efeito facilitador de transporte e mesmo efeito concentrador, que podem estar 

relacionados à resistência e à patologia da infecção toxoplásmica. 

A interação da resposta imune celular e humoral fica evidenciada quando IFN- potencializa a resposta citotóxica 

que resulta na lise de taquizoítas dependente de anticorpos pelas células NK de forma dependente do Fc--RIII. 

Também, IFN- aumenta a fagocitose de parasitas por macrófagos de forma dependente de FcR, levando à destruição 

intracelular de taquizoítas. Além disso, células B participam da ativação de células T, potencializando a resposta destas 

últimas na infecção por T. gondii. Por outro lado, a presença de isótipos de imunoglobulinas que fixam complemento 

e estão ligados à resposta Th1 tem sido associada à inflamação não benéfica com presença de TNF- e NO. 

Ainda que muito se conheça sobre a resposta adaptativa desenvolvida por células T e B no controle do parasita 

e na geração da memória imune na infecção por T. gondii, esses conhecimentos ainda não são suficientes para o 

desenvolvimento de estratégias vacinais e imunoterapêuticas eficientes, e certamente muito resta a ser desvendado.

O RECONHECIMENTO INICIAL DE TOXOPLASMA GONDII PELO SISTEMA IMUNE

A resposta imune inata representa a primeira linha de interação entre um organismo invasor e o hospedeiro. 

Com a descoberta de moléculas que reconhecem padrões moleculares conservados em patógenos (PAMPs), como os 

receptores de manose CD14 e, sobretudo, os TLRs, os mecanismos iniciais da interação parasita-hospedeiro, com 

participação de componentes celulares do sistema imune inato e sua contribuição para o controle do parasita e para o 

estabelecimento da fase crônica da infecção, tornaram-se foco principal dos estudos nos últimos dez anos da pesquisa 

da interação sistema imune-T. gondii. 

T. gondii induz resposta imune inata potente com produção de IL-12 por neutrófilos, macrófagos e DCs. A IL-12 

desempenha papel crítico na ativação da resposta imune adaptativa e na produção de IFN-, por células NK e linfócitos 

T CD4+ e CD8+. IFN-, por sua vez, ativa a função microbicida em neutrófilos, DCs, macrófagos e outras células-alvo da 

infecção por T. gondii. Contudo, nesse processo a resposta inflamatória que contribui para a lesão tissular é também 

ativada. A ligação de PAMPs a TLRs e a sinalização via o adaptador MyD88 (fator de diferenciação mieloide) é uma 

das principais vias de ativação da resposta imune inata e de indução de IL-12. Animais deficientes em MyD88 não 

produzem IL-12 e sucumbem à infecção aguda pela cepa avirulenta ME-49 de T. gondii com marcante parasitismo, 

semelhante ao observado em animais deficientes em IL-12. A identificação de um ligante de TLR que levasse a 

produção de IL-12 não foi fácil, contudo contribuiu muito para o entendimento da relação T. gondii-hospedeiro. 

Porções moleculares de glicosilfosfatidilinositol (GPI) de T. gondii se ligam a TLR2 e TLR4, resultando na ativação de 
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fator nuclear B (NF-B) e produção de TNF-. Camundongos duplo-deficientes em TLR2 e TLR4, mas não somente em 

TLR2, não produzem TNF-em resposta a GPI de T. gondii, sugerindo que TLR2 e TLR4 cooperem no estabelecimento 

da resposta imunoprotetora. De fato, na infecção por T. gondii, TLR2 parece ser essencial para a produção de NO 

dependente de iNOS e para a regulação de síntese de TNF- e da quimiocina CCL2/MCP-1, revelando o papel desse TLR 

no controle direto do parasita e da migração celular, principalmente de neutrófilos e macrófagos. Do mesmo modo, 

uma proteína de choque térmico (hsp70) de T. gondii induz a maturação de DCs via ativação de TLR4. Por outro lado, 

animais deficientes em TLR4 apresentam reduzida ileíte quando infectados por via oral, implicando TLR4 na formação 

da inflamação no intestino delgado na infecção por T. gondii. A deficiência de TLR9 também resulta em menor ileíte 

associada à reduzida resposta Th1 ao parasita no intestino delgado e na lâmina própria, sugerindo que a ativação de 

TLR9 contribua para a formação de reação inflamatória exacerbada. Contudo, nesses últimos modelos a participação 

de microrganismos comensais na ativação de TLR4 e TLR9 parece contribuir para o processo inflamatório como 

um todo, possibilidade que precisa ser mais bem explorada. No entanto, nenhum dos TLRs testados (TLR1, TLR2, 

TLR4, TLR3, TLR5, TLR6, TLR7 e TLR9) mostrou-se eficiente na indução de IL-12 durante a infecção por T. gondii. 

A demonstração de que uma fração proteica do parasita induz a produção de IL-12 em DCs, de modo dependente de 

MyD88, levou à identificação de profilina, uma pequena proteína que se liga à actina e regula sua polimerização em 

etapas cruciais da biologia do parasita, e de TLR11 como receptor da família TLR capaz de induzir IL-12, TNF- e 

IL-6 em camundongos. A imunização com antígeno solúvel de T. gondii levou à ativação de células T CD4+ específicas 

para profilina de forma dependente de DCs CD8+, consideradas as principais fontes de IL-12 na infecção por T. gondii 

no modelo murino. Entretanto, TLR11 está ausente em humanos e a identificação do receptor de profilina – se 

existe – em humanos é um desafio. Este se torna mais importante à medida que a ativação de TLR11 por T. gondii se 

mostrou crítica na prevenção da resposta imunopatogênica com inflamação e destruição tissular, envolvendo IFN- e 

células NK, o que poderia tornar o receptor de profilina alvo para desenvolvimento de agonistas, como estratégia de 

imunorregulação na infecção humana. 

A ativação pela via TLR/MyD88 é crítica para a produção de IL-12 por neutrófilos e macrófagos, contudo para 

as DCs existe uma via de indução de IL-12 independente da sinalização TLR/MyD88 na infecção por T. gondii. Na 

infecção oral, a produção de IL-12 por DCs da lâmina própria induz resposta imune que controla o crescimento de 

formas taquizoítas. Aparentemente, participam desse processo moléculas de T. gondii semelhantes às quimiocinas, 

como a ciclofilina-18 (C-18) que se liga ao receptor de quimiocina CCR5, estimulando a produção de IL-12 por DCs. É 

interessante notar que, após o estímulo inicial, a produção sistêmica de IL-12 pelas DCs é controlada pela modulação 

de CCR5 por lipoxina A4 (LXA4). LXA4 é um eicosanoide anti-inflamatório, metabólito do ácido aracdônico gerado 

de modo dependente da enzima 5-lipoxigenase (5-LO), que atua inibindo a função de leucotrienos e de células NK, 

a migração leucocitária, a produção de quimiocinas induzida por TNF-, a translocação de NF-B e a expressão de 

receptores de quimiocionas e de moléculas de adesão celular. Na infecção por T. gondii, LXA4 inibe a migração das 

DCs ativadas por antígenos do parasita e a produção de IL-12, diminuindo a resposta inflamatória na infecção aguda. 

Animais deficientes em 5-LO sucumbem à infecção no início da fase crônica, com produção excessiva de citocinas 

pró-inflamatórias e infiltração celular no SNC, levando à meningite atípica. Desse modo, a inibição da resposta 

pró-inflamatória do tipo Th1 pode proporcionar o ambiente favorável à sobrevivência do hospedeiro, assim como à 

sobrevivência, propagação e transmissão do patógeno. De fato, o parasita parece ter papel ativo na modulação de CCR5, 

uma vez que produz LXA4 via 15-LO quando em contato com ácido aracdônico exógeno, podendo este constituir mais 

um mecanismo de escape de T. gondii, contribuindo para a cronificação da infecção em hospedeiro imunocompetente. 

Em conjunto, esses dados apontam para a possibilidade de receptores, além dos TLRs do hospedeiro, relacionados 

ao estabelecimento da resposta imune inata na infecção por T. gondii, participarem do processo de ativação celular, 
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compartimentalização da resposta imune e estabelecimento da resposta adaptativa de longa duração. Assim, a 

compreensão dos mecanismos de ativação e de controle-supressão da resposta imune inata poderia contribuir para a 

identificação de alvos para a imunorregulação e a indução de resposta imunoprotetora contra este parasita.

REGULAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE NA INFECÇÃO POR TOXOPLASMA GONDII

Em situações de infecção, a resposta imune inicialmente ativada resulta na expansão de populações efetoras 

produtoras de citocinas e anticorpos. Na resposta eficaz, o controle no invasor é alcançado, adquire-se memória 

imunológica e são ativados mecanismos reguladores que levam à contração das populações celulares expandidas. Nos 

últimos anos, muito se pesquisou sobre os mecanismos que regulam a resposta imune inata e adaptativa envolvida 

no controle de T. gondii na fase aguda da infecção. IL-10, produzida por células T CD4+Th1+FoxP3- específicas para 

antígenos de T. gondii, tem sido associada à ação anti-inflamatória, controlando a resposta imune exacerbada, 

marcada por alta produção de IFN-, IL-1 e TNF-, que contribuem para o controle do parasita e também para a 

patologia na infecção por T. gondii. Animais deficientes em IL-10 sucumbem à infecção aguda, com níveis elevados 

de IL-12 e IFN-, com intensos processos inflamatórios e necrose no fígado e intestino delgado. Entretanto, se por um 

lado IL-10 é um potente imunorregulador, controlando a inflamação exacerbada, por outro lado esta citocina inibe a 

ação das APCs, os mecanismos microbicidas induzidos por IFN- e as funções efetoras de células T, como a produção 

de citocinas e a citotoxicidade. Favorece, portanto, a persistência do parasita e a cronificação da infecção. 

A participação de células T reguladoras (CD4+CD25+FoxP3+) naturais e adaptativas precisa ser mais estudada na 

infecção por T. gondii. A depleção de células CD25+ no modelo de infecção aguda em C57BL/6 reduziu a população 

CD4+IFN-+ e a inflamação no fígado, mas aumentou o parasitismo e a lesão intestinal. Na fase crônica, a depleção 

de células CD25+ não resultou em TE ou parasitismo no SNC. Contudo, o protocolo empregado para depleção parece 

ter atuado em células efetoras e não reguladoras. Dados recentes indicam que o ambiente imune altamente polarizado 

para Th1 durante a infecção por T. gondii contribui diretamente para a não funcionalidade das células T reguladoras 

FoxP3+ naturais e adaptativas, podendo levar à imunopatogênese. Em quadros como a TE e a uveíte toxoplásmica, o 

papel das células T reguladoras no controle ou na indução da imunopatogênese ainda não foi elucidado.

Dados recentes indicam que a sinalização via TLRs resulta na ativação da família de proteínas supressoras de 

sinalização de citocinas (SOCS), que teriam importância crucial na limitação da resposta inflamatória, seja regulando 

a sinalização parácrina de IFN-, seja modulando a sensibilidade de macrófagos e DCs a IFN- e GM-CSF (fator 

estimulante de colônias de granulócitos e macrófagos), modulando assim a função microbicida de macrófagos e a 

diferenciação das DCs. Na infecção por T. gondii, SCOS2 foi comprovado como um mediador intracelular crucial na 

ação de lipoxinas e, consequentemente, na modulação da produção de citocinas pró-inflamatórias. Animais deficientes 

em SOCS2 têm altos níveis de IL-12, IFN- e TNF-, e ainda que controlem o número de cistos no SNC, apresentam 

alta frequência de células produtoras de TNF- e de iNOS nesse tecido, apresentando alta mortalidade. A infecção por 

T. gondii também induz SCOS1, inibindo a ativação de macrófagos dependente de IFN-, permitindo que o parasita 

evada a resposta imune inata, mas evitando o estabelecimento de inflamação exacerbada.

Recentemente, IL-27, uma citocina produzida por APCs, demonstrou induzir células naive à proliferação e 

polarização para Th1, sinalizando via STAT1 e induzindo a expressão de Tbet e IL-12R. IL-27 deveria apresentar papel 

pró-inflamatório, contudo animais deficientes em IL-12R infectados por T. gondii apresentam controle do parasita e 

lesões significantes no fígado e pulmões, mas níveis de IL-10 semelhantes aos achados em animais imunocompetentes. 

Assim, aparentemente em situações com altos níveis de IL-12, como na infecção por T. gondii, IL-27 desempenha 
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papel regulador e anti-inflamatório, assim como faz em processos inflamatórios mediados por células Th1, Th2 e 
Th17. Esses dados indicam que muito ainda há para ser explorado quanto à participação de IL-27 como citocina 
imunorreguladora na infecção por T. gondii. De modo geral, os mecanismos reguladores da resposta imune exacerbada 
e relacionados à cronificação da infecção estão sumarizados na Figura 2. 

Figura 2 – Regulação da resposta imune na infecção por Toxoplasma gondii

Na presença de altos níveis de interleucina (IL)-12, produzida pelas células apresentadoras de antígenos (APCs), como células dendríticas (DCs) e macrófagos, ativadas pelo 
parasita, as APCs produzem IL-27, que atua sobre as células T CD4+ Th1, que passam a produzir IL-10 (além de interferon gama – IFN- ). A IL-10 atua na célula alvo da infecção 
diminuindo os mecanismos microbicidas, levando à formação de cistos de bradizoítas. A ação de IL-10 resulta também na diminuição dos processos inflamatórios, permitindo 
a cronificação da infecção. Ainda não está clara a participação de outras populações celulares como fonte de IL-10 e outras citocinas imunorreguladoras, como TGF-  e outra. 
Também se questiona o papel de células T reguladoras (CD4+, CD25+, FoxP3+) no processo que culmina com a manutenção de cistos teciduais, diminuição da inflamação e 
cronificação da infecção por T. gondii.

Em conjunto, a ativação da resposta imune efetora e a regulação desta resposta, evitando processos patológicos, 
na infecção por T. gondii, precisam ser mais bem investigadas, contribuindo para o entendimento da imunopatogenia 
da infecção e proporcionando o desenvolvimento de estratégias terapêuticas e imunorreguladoras, sobretudo na 
reativação da infecção em situações de imunossupressão.  

RESPOSTA IMUNE EM MUCOSA NA INFECÇÃO POR TOXOPLASMA GONDII

A entrada de T. gondii nos hospedeiros ocorre principalmente pelo trato gastrointestinal, a maior superfície 
corpórea em contato com o ambiente externo, constituindo os enterócitos uma barreira física para a entrada de 
microrganismos. A mucosa gastrointestinal conta ainda com o tecido linfoide associado ao intestino (GALT), formado 
por amídalas, placas de Peyer, folículos linfoides da mucosa, células imunes da lâmina própria e linfócitos encontrados 
entre os enterócitos (IEL), que participam localmente do controle de patógenos que invadam a barreira física. Ainda 
que adquirido por ingestão de oocistos ou cistos teciduais por via oral, T. gondii não é considerado um enteroparasita, 
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pois rapidamente invade o epitélio intestinal e se dissemina por outros tecidos. Do processo de invasão participam 
moléculas do parasita, seja de superfície (como SAG1/p30) ou de micronema (como MIC2 e MIC3), e moléculas do 
hospedeiro, como a molécula de adesão intercelular (ICAM)-1. 

A entrada de T. gondii por via oral resulta em potente resposta imune inata na mucosa, deflagrada possivelmente 
pela interação mediada por TLRs. Esta resposta imune é orquestrada por células de origem parenquimatosa, como as 
células epiteliais intestinais, e por células do sistema hematopoiético, como macrófagos, DCs e linfócitos, que, junto com 
neutrófilos e eosinófilos, participam do controle do parasita. Os enterócitos, quando ativados, atuam diretamente no 
controle de T. gondii pela produção de NO, além de secretarem citocinas e quimiocinas que participam da quimiotaxia de 
populações de células imunes como neutrófilos, macrófagos, DCs e linfócitos. Neutrófilos estão entre as primeiras células 
a entrarem em um sítio de infecção por T. gondii, de modo dependente da expressão de CXCR1 e CXCR2 (receptores de 
CXCL8/IL-8) em humanos e de CXCR2 (receptor de CXCL1/KC CXCL2/MIP-2) em camundongos. Os neutrófilos exercem 
sua função microbicida de forma direta e também de modo independente da produção de ROIs. Além de contribuir para 
o controle do parasita, os neutrófilos exercem papel imunorregulador, evitando a resposta imune Th1 e Th2 exacerbada. 
Quando estimulados por moléculas de T. gondii, neutrófilos humanos e murinos produzem IL-12, TNF- e uma série 
de quimiocinas, como CCL3/MIP-1, CCL4/MIP-1, CCL5/RANTES e CCL20/MIP-3. Desta forma, neutrófilos podem 
participar do recrutamento e ativação de outras populações celulares, como macrófagos e DCs, para sítios de infecção 
por T. gondii e desempenhar papel central na conexão da resposta imune inata e adaptativa no trato gastrointestinal.

Os macrófagos exercem função microbicida de forma inata, sendo ativados por IFN-, cuja fonte podem ser as 
células NK ou linfócitos CD4+ Th1 e CD8+ Tc1 ativados, resultando na produção de TNF- e de ROIs, como NO, 
potente microbicida para T. gondii, e atuando de forma dependente de membros da família das p47GTPases. No trato 
gastrointestinal, IFN- também induz atividade microbiostática independente de NO, como a privação de triptofano e 
ferro, deletéria à replicação de T. gondii em macrófagos e enterócitos. 

A interação CD40/CD154 (CD40L), envolvida na ativação de macrófagos, na produção de IL-12 e subsequentemente 
na ativação de linfócitos e na produção de IFN-, mostrou-se importante para o estabelecimento da resposta 
inflamatória de mucosa intestinal que leva ao controle da infecção oral de camundongos por T. gondii. A interação 
CD40/CD154 também se mostrou importante na ativação da resposta microbicida de macrófagos, mesmo na ausência 
de IFN- e na produção de ROIs, mas na dependência de TNF-. Contudo, T. gondii subverte o sistema microbicida de 
macrófagos de forma sofisticada, como pela ativação de STAT3, que suprime a produção de citocinas pró-inflamatórias 
(IL-12 e TNF-) e participa de funções imunorreguladoras. Dados mais recentes indicam que durante a invasão de 
células do hospedeiro, moléculas solúveis de róptrias, como ROP16, são liberadas no citoplasma, alcançando o núcleo 
e eventualmente interferindo nas vias de sinalização como STAT3/6, moléculas-chave no estabelecimento da resposta 
imune. Aparentemente, parasitas em apoptose também contribuem para a manutenção da infecção em macrófagos, de 
modo ainda não definido, de forma que macrófagos podem funcionar como cavalos de troia, disseminando a infecção. 
Por outro lado, ao manterem parasitas vivos em seu citoplasma por longo tempo, os macrófagos podem contribuir 
para a apresentação de antígenos e, assim, para a geração e manutenção da memória imunológica.

Enterócitos podem atuar como APCs, uma vez que após infecção por T. gondii expressam CD40, CD1d e moléculas 
de classe II do complexo principal de histocompatibilidade (MHC-II). Contudo, aos enterócitos faltam as moléculas 
coestimuladoras CD80 e CD86, sendo eles APCs menos potentes que as DCs. No trato intestinal, as DCs imaturas se 
localizam nas placas de Peyer e na lâmina própria. Após a infecção oral por T. gondii, a maioria das DCs da lâmina 
própria apresenta fenótipo ativado, com alta densidade de expressão de CD40, MHC-II, CD80 e CD86. Porém, não está 
claro como as DCs adquirem antígenos de T. gondii: se diretamente no lúmen do intestino; se capturam antígenos 
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que passam através das células epiteliais; se via digestão de enterócitos infectados apoptóticos; ou se ao serem 
diretamente infectadas. T. gondii pode ativar e eficientemente parasitar DCs humanas e de camundongos que passam 
a participar do processo de disseminação da infecção, como fazem outras células, atuando como cavalos de troia. De 
fato, após a infecção oral de camundongos com oocistos, DCs CD11c+ são encontradas parasitadas na lâmina própria 
do intestino, nas placas de Peyer e nos linfonodos mesentéricos, enquanto no sangue os parasitas são encontrados 
em monócitos CD11c- e CD11b+. 

Outras populações celulares, como as células NK, NKT (natural killer T cells) e linfócitos, sejam migrantes de 
órgãos linfóides periféricos (células T CD4+ e CD8+), sejam IELs, atuam no controle da infecção por T. gondii no trato 
gastrointestinal, principalmente via produção de IFN-. Contudo, estas populações celulares também desempenham 
papel na formação da ileíte. Os IELs, a maioria CD8+ com repertório restrito de receptor de antígenos (T cell receptor, 
TCR), migram de forma dependente da interação CCR5 e CCL3/MIP-1e se localizam próximo aos enterócitos infectados, 
onde atuam como células citotóxicas, levando enterócitos infectados à morte. Por outro lado, os IELs, via secreção de 
TGF-, regulam a função de células CD4+ Th1 e diminuem a inflamação. 

Por último, a microflora intestinal também pode contribuir para o curso da infecção por T. gondii, ativando 
moléculas como TLRs ou levando estes a tolerância ou estado de não resposta. Por outro lado, a infecção por T. gondii 
pode alterar a composição da microflora intestinal e até bloquear a resposta de TLRs a estímulos produzidos por 
bactérias da microflora, como lipopolissacarídeo (LPS). Desta forma, um novo cenário de ativação e regulação da 
resposta imune da mucosa, e possíveis consequências na resposta imune sistêmica, começa a ser descortinado, tendo 
como modelo de estudo a infecção por T. gondii.

RESPOSTA IMUNE NO SNC NA INFECÇÃO TOXOPLÁSMICA

A toxoplasmose ganhou maior visibilidade médica em virtude do elevado número de pacientes imunocomprometidos 
com Aids que frequentemente desenvolviam TE antes do desenvolvimento do coquetel anti-HIV, que contribui para 
o controle do vírus e melhora do status imunológico dos pacientes. A TE é ainda preocupante em casos de pacientes 
portadores de vírus resistentes ao coquetel antirretroviral e de pacientes imunocomprometidos por quimioterápicos. O 
desenvolvimento da TE também parece ser determinado pelo tipo de cepa de T. gondii. Em animais imunossuprimidos 
por tratamento com anti-IFN-, as cepas do tipo II induzem TE, mas não as cepas do tipo III. Já em humanos, as 
cepas do tipo II são preferencialmente isoladas de pacientes com Aids, imunossuprimidos com TE não associada 
à Aids e com a forma congênita. A TE é caracterizada pela presença de múltiplos abscessos cerebrais, contendo 
material necrótico, cercados por numerosos parasitas livres no parênquima, células parasitadas e escassa quantidade 
de células inflamatórias mononucleares. Em camundongos imunocompetentes infectados por T. gondii suscetíveis à 
TE, os infiltrados inflamatórios presentes no SNC são formados por macrófagos e células T e B. De modo interessante, 
a ativação microglial é maior em animais imunocompetentes do que em camundongos SCID, deficientes em linfócitos 
T e B, que apresentam TE semelhante à observada em alguns pacientes com Aids. 

Durante muitos anos considerou-se o SNC um sítio imunoprivilegiado, com pouco acesso de células imunes 
pela presença da barreira hematoencefálica, o que explicaria a persistência silenciosa de parasitas, como T. gondii, 
neste sítio. Contudo, nos últimos anos constatou-se que o SNC é um sítio imunoespecializado, com resposta imune 
compartimentalizada, da qual participam células do ambiente nervoso, como astrócitos, micróglias, oligodendrócitos 
e até mesmo neurônios. Na infecção aguda por T. gondii, leucócitos CD11b+ funcionam como cavalos de troia 
carreando formas taquizoítas para o SNC, que após proliferação formam cistos de bradizoítas persistentes na fase 
crônica. Uma variedade de células do SNC pode ser infectada por T. gondii, como astrócitos, micróglias e neurônios 
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no cérebro e células de Purkinjen no cerebelo. Também no SNC, IFN- é crucial no controle de T. gondii na fase aguda, 

assim como para a manutenção da latência dos cistos de bradizoítas e prevenção da reativação na infecção crônica. 

Além de ter como fonte as células NK e células T (CD4+ e CD8+) presentes nos infiltrados inflamatórios no SNC, as 

micróglias e macrófagos imigrantes da periferia também são fontes de IFN- na infecção por T. gondii. Se por um lado 

micróglias, astrócitos e neurônios produzem citocinas, quimiocinas e fatores microbicidas que contribuem para o 

controle do parasita, por outro suprimem a resposta inflamatória, o que contribuiria para a persistência de T. gondii e 

o estabelecimento da infecção crônica. 

Células CD4+ e CD8+, recrutadas no cérebro durante a infecção em camundongos, produzem IL-2, IL-10, TNF-
e IFN-, sendo IL-4 produzida somente por células CD4+. Parece, portanto, que as células T CD4+ exibem fenótipos 

Th1 e Th2, enquanto as células T CD8+ exibem fenótipo Tc1. Ambas as subpopulações de células T (CD4+ e CD8+) são 

essenciais à imunidade no SNC na infecção crônica, pois em camundongos a depleção simultânea destas, mas não das 

subpopulações isoladas, levou à TE. 

Quanto ao papel de citocinas, IL-1 expressa por células CD8+ e células do parênquima cerebral, além de atuar 

sinergicamente com IFN- no controle do T. gondii, exerce atividades fisiológicas, como a indução da produção de 

substâncias neurotróficas, importantes para o crescimento e desenvolvimento de neuritos, contribuindo para o 

remodelamento e plasticidade no SNC. Observa-se também que algumas citocinas produzidas nesse tecido não estão 

somente associadas a reações imunológicas em situação de injúria. IL-6 produzida por macrófagos pode reverter a ação 

de IFN- e IL-1, que induz controle do parasita em astrócitos e micróglias, e contribuir para a reativação da infecção e 

para a TE na Aids. Ao contrário, sugere-se que TNF- desempenhe papel importante na prevenção da progressão da TE. 

Nesse contexto, em camundongos suscetíveis à TE o tratamento com anticorpos neutralizantes anti-TNF- aumenta a 

gravidade da encefalite. Vários estudos in vitro apontam que IFN- é a principal citocina indutora de TNF- em células 

da linhagem macrofágica, e ambas apresentam efeito sinérgico na ativação de células gliais in vitro e na atividade 

microbicida de macrófagos e da micróglia. Por outro lado, a neutralização de IL-10 durante a TE crônica leva ao 

aumento na eliminação dos parasitas no cérebro. De forma similar, de estudos com camundongos IL-4-/- deduz-se que 

esta citocina também seja importante no controle da resposta imune celular durante a infecção por T. gondii, embora 

a ausência de IL-4 tenha sido benéfica em outro modelo experimental, pois resultou em maior controle do parasita, 

sugerindo que o contexto geral da inflamação seja determinante para o destino final desta e do controle da infecção.

Um dos resultados da ativação de micróglias por IFN- é a produção de NO, dependente de iNOS, e controle de 

T. gondii. Astrócitos humanos, mas não de camundongos, ativados por IFN- e IL-1 também controlam o parasita 

mediante a produção de NO. Embora seja atribuído ao NO um marcante efeito neurotóxico, na infecção por T. gondii a 

morte neuronal não é uma característica notável, diferindo de outras patologias inflamatórias do SNC. Em estudos in 

vitro de cocultivo de micróglias e neurônios, observou-se que a prostaglandina E2 produzida por astrócitos infectados 

por T. gondii induz a produção de IL-10, de forma dependente de adenosina 3’,5’-monofosfato cíclico (AMPc), por 

micróglias previamente ativadas por IFN-. Esta IL-10 atua de forma autócrina, diminuindo a produção de NO, o que 

favorece o crescimento de neuritos. Desse processo também participa TGF-, produzido por micróglias infectadas por 

T. gondii, que inibe a síntese de iNOS e, consequentemente, a produção de NO, atuando de forma autócrina e somente 

nas micróglias infectadas. Assim, por um lado, tanto IL-10 quanto TGF- produzidos por micróglias ativadas por IFN- 
ou infectadas contribuem para diminuir o potencial neurotóxico de produtos dessas células, como NO; por outro lado, 

contribuem para a manutenção ‘silenciosa’ do parasita no SNC. 

Desde a descrição inicial por Minto e Robert na década de 1950, desordens neurológicas e complicações psiquiátricas, 

como desorientação, psicoses com características esquizofrênicas, ansiedade e depressão, têm sido associadas à 
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infecção por T. gondii. Mais recentemente, esquizofrenia e epilepsia foram diretamente associadas a essa infecção. 

Alterações de comportamento em hospedeiros intermediários, como ratos e camundongos, levaram à ‘hipótese da 

manipulação’, segundo a qual T. gondii induziria alterações de comportamento no hospedeiro intermediário, que 

ficaria mais vulnerável à predação, contribuindo para a manutenção de ciclo tão complexo, com necessidade de 

passagem do parasita por hospedeiros definitivos, os felinos. As alterações de comportamento, como maior atividade 

motora ou alteração da capacidade sensorial, podem ser resultados diretos da liberação de produtos do parasita, que 

atuariam, por exemplo, no sistema límbico. Nesse sentido, algumas áreas do SNC são preferencialmente parasitadas 

por T. gondii. Contudo, a presença física do parasita não parece ser suficiente, sendo necessária a presença de 

neurotransmissores para indução-manutenção das alterações comportamentais. Durante a infecção por T. gondii 

a expressão de neurotransmissores, como norepinefrina e dopamina, fica alterada, o que poderia contribuir para 

as alterações comportamentais. Dopamina é uma molécula-chave na interação entre os sistemas nervoso e imune, 

atuando de forma autócrina e parácrina e modulando atividades imunes como a ativação de células T. Por outro lado, 

células inflamatórias, como células T e macrófagos, ao entrarem no SNC e gerarem lesões como a meningite causada 

por T. gondii, podem contribuir para a alteração de comportamento do hospedeiro, atuando como fontes de citocinas 

inflamatórias, lesionando as células nervosas em áreas importantes do SNC ou produzindo neurotransmissores. Uma 

vez mais, T. gondii mostra-se um excelente modelo para a compreensão das interações neuroimunes envolvidas na 

fisiologia e em quadros patológicos do SNC, com comprometimento neurológico, motor ou comportamental.

TOXOPLASMOSE OCULAR: MUITO A DESVENDAR

A toxoplasmose ocular (TO) ou retinocoroidite toxoplásmica, caracterizada por intensa inflamação, é reconhecida 

como uma das principais complicações associadas à infecção por T. gondii congênita ou adquirida após o nascimento, 

podendo levar à cegueira. Por muito tempo, os olhos foram considerados um sítio imunoprivilegiado devido à existência 

da barreira hemato-ocular, à falta de sistema de drenagem linfática e à ausência de APCs profissionais. Contudo, 

evidências recentes mostram ser este um sítio imunoespecializado no qual ocorre apresentação de antígeno, produção 

de citocinas e de anticorpos, mas que possui um sistema de imunorregulação bem estabelecido. A infecção peroral 

de fêmeas de camundongos que resulta na forma congênita ou a infecção subcutânea de neonatos de camundongos 

com cepas avirulentas de T. gondii reproduzem diversos aspectos da infecção humana, incluindo a TO. Esta é formada 

principalmente por linfócitos T CD4+, ainda que células T CD8+ e linfócitos B também componham a inflamação. 

Na retina de animais infectados, estes intensos infiltrados inflamatórios estão associados a altos níveis de IFN- e 

IL-6 e baixos níveis de IL-10 no humor aquoso. Por outro lado, animais não infectados apresentam baixos níveis de 

IFN- e IL-6 e altos níveis de IL-10, sugerindo que o desequilíbrio no perfil de citocinas contribui para a formação da 

inflamação e para a lesão na retina dos animais infectados por T. gondii. Altos níveis das citocinas pró-inflamatórias 

IL-12, TNF- e IFN- foram implicados na patologia ocular em humanos e no modelo murino. Por outro lado, GM-CSF, 

secretado por células epiteliais humanas de retina infectadas por T. gondii, foi implicado na imunorregulação da TO, 

mostrando que o microambiente do tecido pode atuar diretamente no processo, independente das células imunes que 

infiltram esse tecido.  

Estudos recentes indicam que a gravidade da TO experimental está relacionada à intensidade de inflamação e 

identificam a presença de IL-17 no ambiente ocular como marcador de gravidade. Aparentemente, IL-23 produzida 

por DCs induz a proliferação de células produtoras de IL-17 (Th17) e IL-27. Na infecção por T. gondii, células Th17 

(também induzidas por IL-1, IL-6 e TGF-) parecem ter papel central na formação da inflamação ocular e geração da 

TO. Ainda que aparentemente contraditório, trabalho recente mostra que IFN- tem papel protetor na TO controlando 
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o parasita e modulando a ativação de células Th17, enquanto IL-27 modula a função de células Th17 e Th1 e atua 
como imunorregulador na infecção por T. gondii. Em síntese, na infecção por T. gondii citocinas produzidas por 
células Th1 e Th17 estariam relacionadas à patogenia da TO, enquanto IL-10, TGF- e IL-27 são citocinas-chave 
na imunorregulação da inflamação e na manutenção homeostática de sítios como o SNC e o ambiente ocular. Pelo 
que se pode observar, células T reguladoras (CD4+, CD25+, FoxP3+) também controlam a inflamação no sítio ocular, 
protegendo contra os efeitos colaterais da inflamação  induzida pela presença do parasita. Contudo, a participação de 
células T reguladoras na TO precisa ser mais bem explorada.

Os quadros epidemiológicos de prevalência da TO sugerem a associação de virulência das cepas circulantes na 
região estudada e da genética do hospedeiro como influentes diretos do quadro final da TO. Em estudo recente de 
polimorfismos gênicos de base única (SNPs) das moléculas TLR2, TLR4, TLR5 e TLR9 em famílias brasileiras em 
região de alta frequência de TO, observou-se associação entre a presença do alelo C da região rs352140 do TLR9 e a 
retinocoroidite toxoplásmica, sugerindo que a ativação deste TLR durante a infecção por T. gondii resulte em resposta 
inflamatória, levando a formas patológicas graves como a TO. Contudo, estudos in vitro sugerem que o parasita não 
ative diretamente TLR9, revelando que muito ainda há por compreender na fisiopatogenia da TO. 

VACINAS PARA TOXOPLASMOSE: REALIDADE PRÓXIMA?

A maioria dos indivíduos infectados por T. gondii desenvolve imunidade que resulta em equilíbrio parasita-
hospedeiro e proteção (pelo menos parcial) contra a reinfecção. Assim, o desenvolvimento de vacina para uso 
veterinário ou humano como estratégia para controlar a multiplicação do parasita e prevenir a doença é uma questão 
teoricamente plausível. Uma vacina veterinária teria como objetivos a prevenção da toxoplasmose congênita, a redução 
de cistos em carne para consumo humano e a diminuição da eliminação de oocistos por gatos. As estratégias iniciais 
para o desenvolvimento de vacinas veterinárias utilizaram taquizoítas vivos (cepas de baixa virulência, mutantes da 
cepa virulenta RH quimicamente induzidos, taquizoítas irradiados) e imunização com os antígenos de T. gondii, na 
forma nativa purificada ou recombinante, em combinação com adjuvantes. Embora esses tipos de vacina reduzam 
o número de cistos em modelos experimentais, não impedem que as formas encistadas continuem seu ciclo de vida. 
Até o momento somente a vacina utilizando a cepa S48 atenuada, que previne o aborto em ovinos, mas não induz 
imunidade duradoura, foi licenciada para uso veterinário. Contudo, esta vacina tem alto custo e baixa durabilidade 
em estoque. Por usar patógeno vivo, podendo ter sua virulência restaurada, esta vacina não é viável para uso em 
humanos. Considerando populações-alvo para o uso de vacina imunoprofilática ou imunoterapêutica anti-T. gondii, 
como as mulheres em idade fértil e pacientes imunocomprometidos, as estratégias mais indicadas seriam a utilização 
de antígenos na forma nativa ou recombinante. Entretanto, esses antígenos apresentam como principal desvantagem 
a indução de resposta imune de curta duração, e requerem o uso de adjuvantes. Neste sentido, a compreensão dos 
mecanismos moleculares de reconhecimento inato e adaptativo do T. gondii pode contribuir para a escolha racional de 
adjuvantes a serem usados em uma preparação vacinal dirigida a este parasita. 

O aumento dos rebanhos de suínos, ovinos e caprinos, assim como o desenvolvimento da avicultura, torna a 
produção de uma vacina veterinária atraente economicamente e como fonte de controle da infecção humana por carnes 
contaminadas. O conjunto de resultados presentes na literatura indica que a resposta imune celular, com produção 
de IFN- e a ativação de células T CD4+ e CD8+, é crucial para o controle da infecção primária, para a sobrevivência 
à fase aguda da infecção e para a geração da resposta imunoprotetora. Além disso, a resposta imune humoral, com 
a produção dos anticorpos específicos, é mais relevante na defesa do hospedeiro aos desafios secundários. Assim, a 
princípio o ideal para a eficácia de uma vacina anti-T. gondii seria a ativação desses mecanismos efetores de forma 
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ampla e duradoura. Dessa forma, alguns requisitos devem ser preenchidos para o desenvolvimento de uma vacina 

contra T. gondii, tais como: a seleção de antígenos que sejam reconhecidamente indutores de imunidade dependente 

de células T e geradores de memória imunológica e que estejam, preferencialmente, presentes em formas taquizoítas 

e bradizoítas; e a adição de adjuvantes, racionalmente planejados, com base no conhecimento dos mecanismos 

de imunoproteção e imunopatogenia. SAG1/p30 (34kDa), proteína de superfície de taquizoítas, é possivelmente o 

antígeno mais imunogênico de T. gondii já descrito. Este antígeno induz resposta humoral (com anticorpos IgM, IgA e 

IgG) e celular, com perfil Th1 em animais infectados, e estimula a produção de IFN- e a atividade citotóxica mediada 

por células T CD8+ em culturas de linfócitos humanos. SAG1/p30 já foi explorado como preparação vacinal na forma 

de proteína nativa, recombinante inteira ou em fragmentos, incorporada a lipossoma, com alúmen ou saponina 

Quil A, com IL-12 e outros adjuvantes, administrados por via subcutânea ou intranasal, mantendo a propriedade 

imunogênica e estimulando resposta imunoprotetora em camundongos. SAG1/p30 foi também clonado em adenovírus 

e usado sozinho ou associado a SAG2 e SAG3, mostrando-se imunogênico, mas com baixo potencial protetor. As 

proteínas nativas de grânulos GRA2, GRA4, GRA5, GRA6 e GRA7 também induziram resposta imune de tipo Th1 e 

proteção significante em camundongos. Antígenos recombinantes como GRA1 expressa em BCG e a GRA4 expressa em 

Escherichia coli induziram proteção parcial em camundongos ao desafio com cepa cistogênica. Por outro lado, GRA1 

usada em BCG como vetor e 85A como antígeno promotor não foi eficiente para induzir resposta imunoprotetora. 

No caso de GRA4, a expressão de uma proteína de fusão GRA4-glutationa-S-tranferase (GST-GRA4), administrada 

com toxina colérica, induziu resposta imune de tipo Th2, com níveis elevados de IgG1 e IgG2b em comparação aos 

de IgG2a, além de IgA em secreção intestinal, e reduziu o número de cistos teciduais. Nos últimos anos, estratégias 

utilizando proteínas purificadas e recombinantes mostraram que antígenos de superfície, como SAG1/p30, Gp28, p23, 

p63 e p22, a proteína de róptria ROP2/p54 (presente em três estágios do ciclo do parasita), os antígenos de grânulos 

GRA1, GRA4 ou GRA7, assim como os de micronemas MIC-1 e MIC4, quando clonados inteiros ou como fragmentos, 

são imunogênicos e apresentam potencial para compor uma vacina. Nestes casos, o uso de adjuvantes e/ou a via de 

administração da preparação vacinal foram determinantes para o grau de proteção alcançado. 

As vacinas gênicas ou vacinas de DNA mimetizam a infecção natural, ativando linfócitos T CD4+ e CD8+ assim 

como a produção de anticorpos, e contêm motivos CpGs repetitivos que funcionam como imunoestimuladores ou 

adjuvantes. A maioria das vacinas de DNA contendo genes de T. gondii induziu resposta imune específica e foi 

protetora, com diminuição no número de cistos, aumento na taxa de sobrevivência ou retardo na mortalidade, 

dependendo do modelo de desafio ou o endpoint considerado. Algumas dessas preparações foram utilizadas com 

adjuvantes, como GM-CSF e IL-12, que potencializaram sua ação. As estratégias mais promissoras neste campo 

surgiram com a utilização de preparações vacinais de DNA em combinação (coquetel). As pioneiras, contendo uma 

biblioteca genômica de T. gondii e o coquetel SAG-1/p30+ROP2/p54, foram imunogênicas e induziram proteção de 

longa duração no modelo murino ao desafio com a cepa RH, aumentando a sobrevida dos animais. Outras preparações 

em coquetel, como SAG-1/p30+GRA4, SAG-1/p30+GRA4 e GRA1+GRA7+ROP2/p54, reduziram o número de cistos 

no SNC e/ou aumentaram a sobrevida no modelo murino. Até o momento, preparações de construções de DNA de 

genes codificadores de proteínas de superfície, róptrias, micronemas e grânulos, assim como proteínas de choque 

térmico, mostraram ter potencial vacinal, sozinhas ou em coquetel, com ou sem adjuvantes. Por outro lado, diversos 

outros microrganismos atenuados, como vacínia, adenovírus, BCG e Salmonella typhimurium, têm sido testados 

como vetores para vacinas contra T. gondii, sozinhos ou em esquemas de prime-boost heterólogo com vacina de DNA, 

apresentando potenciais imunogênicos e imunoprotetores variados. Contudo, poucas são as preparações vacinais 

testadas nos alvos de uma vacina comercial, como ovelhas, porcos e gatos. Destas, raras diminuíram o número de 

cistos teciduais em porcos (como o coquetel de vacina de DNA GRA1 + GRA7 + GM-CSF) ou reduziram a liberação 
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de oocistos por gatos (como a cepa mutante T-263 ou o extrato de róptrias + adjuvante Quil A), reforçando a 
importância da vacina como estratégia para diminuir a contaminação da carne usada na alimentação humana e a 
contaminação ambiental. 

Diversos antígenos de T. gondii já foram identificados por possuir capacidade imunogênica, induzir imunidade 
protetora, constituindo prováveis candidatos a compor preparações vacinais para uso em animais ou mesmo em 
humanos. Contudo, ainda permanecem como desafios (i) a seleção de antígenos, que de preferência sejam expressos em 
diferentes estágios do ciclo de vida e conservados em diferentes cepas; e (ii) a apresentação destes de maneira apropriada 
a induzir resposta imunoprotetora de longa duração e em populações de hospedeiros geneticamente diferentes. 

ASPECTOS NÃO BENÉFICOS DA RESPOSTA IMUNE NA TOXOPLASMOSE: DESAFIOS ALÉM DA INFLAMAÇÃO

T. gondii é um dos raros parasitas que atravessam a placenta. Quando a infecção é adquirida durante a gestação, 
pode resultar em abortos e más-formações, cuja gravidade depende do estágio gestacional. Em estudos recentes com 
camundongos, considerando as diferenças quanto à ontogênese e ao sistema imune humano, observou-se que IFN- 
participa de forma dualística na infecção primária durante a gestação. Ao passo que apresenta um papel benéfico no 
controle da infecção, IFN- também contribuiria para o aumento da transmissão placentária, aumentando a expressão 
de ICAM-1 nas células trofoblásticas e favorecendo a interação com monócitos infectados. Além disso, IFN- atuaria 
diretamente no feto, causando-lhe injúrias. Ainda que mais estudos sejam necessários, esse dado é crucial e leva ao 
questionamento do desenho de vacinas proposto atualmente, tendo a produção de IFN- como alvo e marcador da 
resposta imunoprotetora. 

CONCLUSÃO

A infecção por T. gondii constitui um excelente modelo de estudo para a compreensão dos desafios do entendimento 
do cross-talk dos sistemas nervoso e imune. Além disso, a integração dos estudos da resposta imune em pacientes 
e modelos experimentais pode contribuir para o entendimento dos mecanismos pelos quais um patógeno se torna 
um parasita eficiente, convivendo em equilíbrio com seu hospedeiro, e para o desenvolvimento de estratégias que 
favoreçam este equilíbrio, como as vacinas. 
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