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A pesquisa de agentes quimioterápicos para o tratamento da toxoplasmose teve início com a descoberta de 

Toxoplasma gondii como causa de infecções humanas em 1939. O tratamento com a combinação de sulfadiazina 

(inibidor da di-hidropteroato sintetase) e pirimetamina (di-hidrofolato redutase) foi introduzido há cerca sessenta 

anos, e esta combinação ainda é utilizada como a primeira escolha para tratar a toxoplasmose (Eyles, 1953).

Embora a combinação de sulfadiazina e pirimetamina produza resultados satisfatórios nos casos agudos da doença, 

o tratamento tem caráter supressivo e age somente nessa fase (na presença de taquizoítas), sendo ineficaz no combate 

da fase crônica (com bradizoítas encistados). Além disso, a combinação de sulfadiazina e pirimetamina apresenta 

alta toxicidade para o hospedeiro, o que pode levar ao abandono do tratamento, com consequências particularmente 

graves em pacientes com Aids. Embora não haja nenhuma descrição de resistência adquirida aos antifolatos por T. 

gondii, alguns pacientes com toxoplasmose encefálica não respondem a esse tratamento (Luft et al., 1993).

Entre outros fármacos empregados no tratamento da toxoplasmose, incluem-se clindamicina, trimetoprim-

sulfametoxazol e atovaquona, que também apresentam diversos efeitos adversos, levando muitos pacientes a 

abandonar o tratamento (Luft et al.,1993). Assim, a descoberta de novos agentes quimioterápicos mais eficazes para 

o tratamento da toxoplasmose é de extrema urgência. 

Um esforço considerável vem sendo realizado por vários pesquisadores na área de quimioterapia experimental 

para melhorar as metodologias empregadas na identificação de novos alvos e no estudo de novos compostos ou novas 

combinações terapêuticas que apresentem atividade anti-T. gondii. Esses estudos têm como finalidade encontrar 

compostos ou combinações que atinjam seletivamente o parasita e não o hospedeiro.

Neste capítulo serão abordadas as metodologias mais usadas na avaliação in vitro e in vivo de novos compostos, 

assim como alguns grupos de fármacos e alvos mais promissores que vêm sendo estudados. 
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METODOLOGIAS EMPREGADAS NO ESTUDO IN VITRO 

O ensaio in vitro é uma etapa essencial para a identificação de compostos com atividade antiparasitária. A 
avaliação do efeito inibitório de diferentes compostos na proliferação de T. gondii pode ser feita por meio de diferentes 
metodologias (Figura 1). Estas incluem desde a observação da proliferação por microscópio óptico ao uso de ensaios 
em larga escala utilizando cepas fluorescentes. 

Figura 1 – Metodologias empregadas na análise in vitro do efeito de diferentes compostos na proliferação de Toxoplasma gondii

a) Contagem da carga parasitária por microscopia óptica; b) incorporação de [3H] uracila; c) Elisa; d) parasita expressando proteína fluorescente.

A facilidade com que T. gondii pode ser cultivado tanto in vitro quanto em modelos murinos facilita a avaliação 

dos compostos eficazes e das propriedades farmacológicas desejáveis.

Manutenção de Taquizoítas

A cepa de T. gondii mais empregada no estudo in vitro é a cepa RH, de fácil cultivo. Isolada em 1938 em Ohio, nos 

Estados Unidos (Sabin, 1941), desde então é mantida em vários laboratórios mediante passagens em camundongos 

ou em cultura de células.

Em cultura de células a manutenção é feita pela infecção de um novo frasco de cultura com uma pequena alíquota 

de sobrenadante proveniente de células recentemente lisadas por taquizoítas e meio contendo soro fetal bovino (SFB). 

A cultura recém-infectada deve ser monitorada ao microscópio óptico para acompanhamento do desenvolvimento do 

parasita até a sua lise, para uma nova passagem. Quanto maior o índice de infecção da cultura, mais rápida será a 

obtenção de parasitas no sobrenadante. Pela capacidade de T. gondii infectar, virtualmente, qualquer tipo celular nucleado 
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proveniente de animais de sangue quente, qualquer linhagem celular poderá ser utilizada. As mais empregadas nesse 
tipo de manutenção são geralmente aquelas que levam à formação de células bem espraiadas, como os fibroblastos, 
permitindo um alto índice de infecção e proliferação. Para a utilização em experimentos de interação, recomenda-se 
filtrar o sobrenadante em membranas com poros de 3 m para obtenção dos parasitas livres de restos celulares.

Em camundongos (por exemplo, suíço ou BALB/c) os taquizoítas são mantidos por meio de sucessivas passagens 
intraperitoneais utilizando animais de três a cinco semanas de idade. Inóculos em torno de 1 x 106- 1 x 107 resultam 
na obtenção de parasitas já após 48 horas. Para tal, os animais são eutanasiados por asfixia em câmara de CO2 e 
os parasitas recolhidos da cavidade peritoneal por meio de lavagens com solução salina tamponada com fosfato 
(PBS), pH 7,2, estéril. A fim de eliminar restos celulares e células peritoneais residentes, o lavado obtido pode ser 
centrifugado por cinco minutos a 200 x g. O sobrenadante obtido pode ser utilizado para uma nova passagem ou 
centrifugado novamente a 1.000 x g por dez minutos, e o sedimento, ressuspenso em meio de cultura, sem adição de 
SFB, para os ensaios de interação com as células hospedeiras. 

Cultivo e Manutenção de Cultura de Células

As culturas de células são mantidas em frascos de poliestireno de 25 cm2, 75 cm2 ou 150 cm2, dependendo da 
quantidade de células, contendo meio específico para cada linhagem e SFB. A cada 48 horas ou após a formação de 
monocamadas confluentes, as culturas são tratadas com um volume suficiente de solução contendo tripsina a 37ºC. 
Após o desprendimento das células, a tripsina é retirada e substituída por meio de cultura contendo SFB, para inativar 
o restante de tripsina presente. Jatos de meio no fundo do frasco são feitos para desprender as células, que devem ser 
centrifugadas para obtenção do sobrenadante. O sedimento obtido é ressuspenso em meio de cultura suplementado 
com SFB, e distribuído entre o frasco vigente e novos frascos de cultura. Para os experimentos de proliferação as 

células são semeadas em placas de cultura (24 ou 96 poços) e, quando a cultura se torna confluente, cada poço é 
infectado com taquizoítas. Ao término do tempo inicial de interação, SFB e meio com os compostos a serem testados 
são adicionados em cada poço, incluindo sempre em cada placa um controle positivo (células infectadas não tratadas). 
O tempo de interação e a relação parasita-célula são arbitrários e dependem do índice de infecção e do tempo de 
tratamento que se deseja analisar.

Avaliação da Atividade Antiproliferativa

O cálculo da concentração necessária para inibir a proliferação parasitária em 50% (IC50) pode ser feito por meio 
da análise das curvas obtidas nos experimentos de proliferação com diferentes concentrações. A porcentagem de 
proliferação é indicada em gráfico em função da concentração da droga mediante regressão não linear.

Microscopia Óptica

O método de microscopia óptica é bastante simples e consiste na observação das células infectadas em um 
microscópio óptico de campo claro ou de fluorescência (Figura 2). Para tal, após o término do tratamento da cultura 
infectada, as células aderidas a lamínulas, em placas de 24 poços, devem ser fixadas (usualmente com fixador de 
Bouin), coradas (por Giemsa ou kit de coloração) ou marcadas com anticorpo anti-T. gondii e montadas em lâminas 
(Martins-Duarte et al., 2006; Saleh et al., 2007). Essa metodologia permite avaliar de diferentes formas o efeito 
antiproliferativo. Com base na observação ao microscópio óptico, podem ser calculadas diversas variáveis – como 
o número de parasitas por vacúolo, o número total de parasitas, a porcentagem de células infectadas –, que são 
usadas para avaliar a atividade da droga e calcular a porcentagem de inibição. Outra forma de avaliar o efeito de 
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compostos na proliferação por microscopia óptica é o cálculo do índice de associação (Araújo-Jorge & Souza, 1984), 
por meio da seguinte fórmula: índice de associação = porcentagem de células infectadas x número total de parasitas 
intracelulares/número total de células.

O número de células observadas deve ser suficiente para uma avaliação confiável e reprodutível, levando em conta 
que em média são avaliadas pelo menos duzentas a quatrocentas células em diferentes lamínulas (Melo, Mayerhoffer 
& Souza, 2000; Martins-Duarte et al., 2006). 

Figura 2 – Imagens de células LLC-MK2 infectadas com taquizoítas da cepa RH de Toxoplasma gondii coradas com kit pan-óptico

A – Células infectadas não tratadas. B – Células infectadas tratadas por 24 horas com uma combinação de sulfadiazina e pirimetamina, mostrando a redução no número de 
taquizoítas por vacúolo parasitóforo.

Essa metodologia, além de gerar resultados bastante reprodutíveis, é de baixo custo, porém é a mais limitada 
quando é necessário avaliar um grande número de compostos, em virtude do longo tempo necessário para o exame 
de cada lamínula.

Ensaio Imunoabsorvente Ligado a Enzima (Elisa)

Este método avalia a proliferação parasitária diretamente em placas de 96 poços (Derouin & Chastang, 1988) 
utilizando imunoglobulina G anti-T. gondii (anticorpo primário) e imunoglobulina G conjugada a fosfatase 
alcalina (anticorpo secundário). Após o tratamento, as culturas infectadas são fixadas e tratadas com tampão 
de bloqueio para diminuir as ligações inespecíficas. Cada poço, então, é incubado com anticorpos anti-T. gondii 
obtidos, geralmente, a partir do soro de coelhos imunizados e, após determinado tempo, os poços são lavados 
e incubados com imunoglobulina G anticoelho conjugada à fosfatase alcalina. Como substrato para a fosfatase 
alcalina, é utilizado paranitrofenil fosfato. A reação é um produto corado e o resultado é obtido por meio de leitura 
da densidade óptica (DO) por espectrofotometria em leitor de placas (A = 405 nm). A relação entre os valores de 
DO entre o controle e as células tratadas com diferentes concentrações de cada droga é utilizada na avaliação da 
proliferação de T. gondii. Neste ensaio deve ser incluído também um controle negativo (células não infectadas) para 
servir de branco para as leituras.

Os resultados obtidos por esta metodologia são correlacionáveis com aqueles em que se emprega a microscopia 
óptica. Apresenta a vantagem de proporcionar a avaliação de uma quantidade maior de drogas de forma mais rápida, 
utilizando reagentes simples e um espectrofotômetro com leitor de placas. 
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Incorporação de [5,6-3H] uracila

Esta técnica se baseia na descoberta de que T. gondii é capaz de utilizar uracila do meio extracelular e incorporar-
se em seus ácidos nucleicos. Esta incorporação é altamente específica para o parasita, porque a célula hospedeira não 
possui a enzima uracil fosforribosiltransferase necessária para incorporar este nucleosídeo (Pffeferkorn, 1978). 

A avaliação da proliferação parasitária por esta técnica pode ser feita tanto em placas de 24 poços como de 96 
poços (micrométodo, Mack & McLeod, 1984). A [3H] uracila é adicionada ao meio de cada poço, geralmente nas 
horas finais do tratamento. Ao fim do ensaio, o sobrenadante é descartado e a incorporação de uracila é determinada 
mediante a contagem de radioatividade do precipitado obtido das culturas infectadas e tratadas. A marcação com a 
uracila radioativa é uma função linear do número de parasitas presentes, sendo então bastante exata para a avaliação 
da proliferação de T. gondii (Mellors, Debs & Ryan,1989). 

No entanto, a metodologia da incorporação de [3H] uracila acarreta algumas dificuldades, uma vez que é necessário 
um laboratório equipado e com licença para utilizar marcadores radioativos e de treinamento especializado para 
trabalhar com materiais radioativos. Além disso, várias etapas e reagentes são requeridos até a obtenção do resultado 
final, o que eleva um pouco os custos com o experimento, além de gerar rejeitos radioativos.

Beta-galactosidase 

Taquizoítas transfectados com o gene da enzima beta-galactosidase também são utilizados para quantificar a taxa 
de proliferação de T. gondii com acurácia. A beta-galactosidase é uma enzima hidrolase que catalisa a hidrólise de 
beta-galactosídeos em monossacarídeos. A proliferação parasitária é proporcional à atividade da beta-galactosidase 
(Mcfadden, Seeber & Boothroyd, 1997). Para tal, culturas de células em placas de 96 poços são infectadas com 
parasitas expressando beta-galactosidase de forma constitutiva. Neste ensaio deve ser utilizado meio de cultura sem a 
presença do indicador vermelho de fenol, pois o resultado da atividade da beta-galactosidase é dependente da geração 
e detecção de um derivado do vermelho de fenol, e a presença do indicador no meio interferirá na leitura do resultado. 
Para avaliar a atividade antiproliferativa dos inibidores após o tratamento, o composto galactopiranosídeo vermelho-
-D-clorofenol (CPRG) (substrato da beta-galactosidase) é adicionado ao meio de cada poço e incubado por alguns 
minutos ou horas. A catálise do substrato pela beta-galactosidase gera um produto com cor, e a absorbância de cada 
poço é determinada pela leitura espectrofotométrica a 570 nm e 630 nm com um leitor de placas. 

O ensaio da beta-galactosidase requer a adição de um único indicador. É bastante simples e de custo acessível. Uma 
vez que o CPRG é um análogo estrutural do vermelho de fenol, componente comum dos meios de cultura e atóxico 
(Seeber & Boothroyd, 1996), permite a obtenção de parasitas ainda viáveis para outros tipos de avaliação, se desejado. 

Cepas que Expressam Proteína Fluorescente

Esta metodologia avalia a proliferação de T. gondii por meio do uso de cepas transfectadas com genes de proteínas 
fluorescentes. O método desenvolvido por Gubbels, Li e Striepen (2003) faz uso de uma linhagem de parasitas 
altamente fluorescentes transfectados de forma estável com uma proteína fluorescente amarela (YFP), uma versão 
da GFP (proteína fluorescente verde). Nesta metodologia, culturas de células são semeadas em placas pretas de 96 
ou 386 poços com o fundo transparente e são infectadas com os taquizoítas que expressam YFP. A proliferação 
parasitária é avaliada pela emissão de fluorescência em cada poço utilizando um leitor de placas. A relação entre 
o crescimento parasitário e a intensidade de fluorescência mostrou ser linear, e os resultados obtidos por esta 
metodologia correlacionam-se com os obtidos pelo método da beta-galactosidase. A leitura é feita a partir do fundo, 
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com as placas devidamente tampadas para manter o ambiente estéril, permitindo que uma mesma placa seja utilizada 
para diferentes horas de tratamento. Para este experimento, o meio de cultura também não deve conter o indicador 
vermelho de fenol, para que não haja interferência na emissão de fluorescência. Além do controle positivo, também 
deve ser feito um negativo (células não infectadas), para servir de branco. Esta metodologia possui a vantagem de não 
requerer etapas adicionais para a obtenção do resultado e um único experimento pode ser utilizado para a verificação 
de diferentes tempos de tratamento. Permite avaliar de forma rápida uma maior quantidade de compostos.

Outra metodologia, também descrita, emprega taquizoítas de T. gondii transfectados com uma GFP. O efeito 
antiproliferativo é analisado por citometria de fluxo, permitindo a avaliação simultânea da atividade antiparasitária 
e da toxicidade dos compostos à célula hospedeira (Shubar et al., 2008). As culturas de células em placas de 24 poços 
são infectadas com os parasitas-GFP. Ao término do tratamento, as células aderidas são removidas e fixadas para a 
análise em citômetro de fluxo. A eficácia das drogas é determinada pelo cálculo da porcentagem relativa de células 
infectadas, determinado pela expressão de GFP comparada com as células de controle infectadas (não tratadas). 
A toxicidade é determinada pela comparação do número total de células viáveis (células aderidas) entre os poços 
tratados com o controle. A viabilidade também é mensurada por citometria de fluxo. 

Citotoxicidade para a Célula Hospedeira

É de extrema importância avaliar, além do efeito antiproliferativo em T. gondii, a toxicidade dos compostos em 
células de mamíferos, como forma de selecionar aqueles mais ativos e seletivos. Neste ensaio, as células hospedeiras 
também são tratadas com diferentes concentrações dos compostos, para determinar a dose tóxica de 50% (TD50) por 
meio da análise das curvas de dose-resposta. Com os valores de IC50 e TD50 é possível calcular o índice terapêutico 
(IT): IT = TD50/IC50. Quanto maior for o valor de IT obtido, menos tóxico ao hospedeiro e mais seletivo ao parasita 
é o composto. 

Para a obtenção de TD50 podem ser empregadas diferentes metodologias, entre as quais se destacam o teste de 
exclusão com corantes vitais, como azul de Tripan ou iodeto de propídeo; o método radioativo com incorporação 
de [3H] timidina; a análise de potencial mitocondrial ativo com marcadores fluorescentes como rodamina 12. Os 
métodos colorimétricos (MTT, MTS, XTT) utilizam sais de tetrazólio que são convertidos em formazam pelas enzimas 
desidrogenases mitocondriais em células viáveis e metabolicamente ativas.

Análise dos Efeitos Ultraestruturais por Microscopia Eletrônica

Por ser T. gondii um protozoário de dimensões microscópicas, o uso da microscopia eletrônica de transmissão é 
uma ferramenta bastante útil para avaliar alterações na estrutura celular ocasionada pelo tratamento com diferentes 
compostos (Figura 3). Por meio da análise de cortes ultrafinos (cerca de 60 nm de espessura), é possível localizar 
possíveis alvos celulares dos compostos. 
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Figura 3 – Micrografias de microscopia eletrônica de transmissão de cortes ultrafinos de células LLC-MK2 infectadas com taquizoítas de Toxoplasma gondii

A – Controle: taquizoítas com morfologia e estruturas características. B – Células infectadas tratadas com itraconazol por 24 horas. No vacúolo parasitóforo 1 (VP1) observa-se 

um parasita lisado (**) e outro inalterado (*). VP2 apresenta taquizoíta com processo de divisão interrompido, caracterizado pela presença de quatro células-filhas (Cf). Em três 

Cfs pode-se visualizar também o descolamento do envoltório nuclear (cabeça de seta). N= núcleo; M= mitocôndria; A= apicoplasto; CG= complexo de Golgi. Barra de 1 m.

AVALIAÇÃO IN VIVO DE COMPOSTOS

Os estudos in vivo são importantes para avaliar o potencial quimioterápico dos compostos selecionados nos 
ensaios in vitro em um modelo experimental da doença.

Animais 

Como forma de avaliar o efeito in vivo de compostos em T. gondii, o modelo murino é o mais utilizado. Os camundongos 
(Mus musculus) são animais bastante suscetíveis à infecção por T. gondii, sucumbindo à morte em poucos dias, de 
acordo com a virulência da cepa inoculada. Por isso mesmo são utilizados para avaliar o efeito de compostos em três 
diferentes tipos de manifestação da toxoplasmose: as fases aguda, crônica e reativada. Em razão de seu pequeno 
porte e fácil manipulação, requerem pequenas quantidades dos compostos para administração, e também são de 
fácil alojamento. A linhagem ‘suíço’, não isogênica, é a mais utilizada, mas outras linhagens isogênicas como 
BALB/c e C57BL/6 também podem ser utilizadas. As linhagens não isogênicas são muito importantes para o estudo 
in vivo de compostos, pois refletem com mais acurácia a variação observada normalmente em uma população 
heterogênea de indivíduos, que apresentam grande variabilidade na genética da suscetibilidade a infecções, e 
também a diferentes tratamentos. 

O gênero dos animais também influencia o curso da infecção. As fêmeas são geralmente escolhidas para os 
experimentos in vivo, pois são mais suscetíveis a infecções do que os machos, apresentando maior índice de 
mortalidade. A diferença hormonal entre os gêneros tem sido sugerida como um dos fatores determinantes para esta 

discrepância significativa. Gênero e hormônios sexuais são conhecidos por influenciar a natureza da resposta imune 

(Roberts, Walker & Alexander, 2001). Camundongos fêmeas apresentam lesões inflamatórias mais intensas, que se 
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apresentaram reduzidas nas fêmeas tratadas com testosterona. Por outro lado, machos infectados, quando tratados 
com estrogênio, apresentaram maior mortalidade. 

Para a avaliação in vivo do efeito do tratamento na transmissão vertical durante a gravidez, os camundongos da 
linhagem BALB/c são os mais utilizados; no entanto, o roedor Calomys callosus também mostrou ser um bom modelo 
experimental para o estudo da infecção congênita da toxoplasmose (Ferro et al., 2002).

Cepas de T. gondii

A cepa RH costuma ser bastante utilizada nos ensaios da fase aguda da doença, mas, por ser mantida como 
taquizoíta por muitos anos (cerca de setenta anos) em laboratório, perdeu diversas características, como a capacidade 
de induzir a produção de oocistos em gatos, assim como sofreu uma redução na capacidade de formação de cistos 
tissulares (Dubey et al., 1999). No entanto, outras cepas menos virulentas (ME49, VEG, EGS, C56 e Beverley) também 
são utilizadas para os ensaios com a fase aguda da doença. Já para avaliar a fase crônica, reativada ou congênita, a 
cepa ME49 é bastante utilizada, pois reproduz em camundongos uma forma mais atenuada da infecção, levando à 
formação de grande quantidade de cistos cerebrais nesses animais. 

Modelo de Camundongo Infectado de Forma Aguda

FASE AGUDA COM RH

Camundongos são inoculados por via intraperitoneal com uma carga parasitária entre 102 e 105 taquizoítas. 
O tratamento geralmente tem início 24 horas pós-infecção e dura de sete a 14 dias (Quadro 1). Após o término do 
tratamento, a sobrevivência dos camundongos é avaliada por um período de trinta a noventa dias. Como a cepa 
RH é extremamente letal, a taxa de sobrevivência e o período pós-tratamento são parâmetros para avaliar o efeito 
de drogas. Ao término do tempo de observação, a presença de parasitas nos camundongos sobreviventes pode ser 
avaliada por diferentes métodos, que serão expostos mais adiante.

Quadro 1 – Trabalhos com modelo agudo in vivo de cepas virulentas em camundongos

Camundongos Taquizoíta Tratamento 

Linhagem Idade/peso Sexo Cepa Inóculo Via Início (t.p.i.)a
Duração 

(dias)
Via

Eyles & Coleman, 1952 NIH 20 g –
Isolada no 

laboratório
2 x 104 i.p. 0 hora 14 Oralb

Araújo & Remington, 1974
Suíço 

(Webster)
– – RH 105 i.p. 0 hora 14 Oralb

Allegra et al., 1987 BALB/c 20 g Fêmea RH 5 x 104 i.p. 24 horas 14 Oralc ou i.p.

Araujo et al., 1996 
Suíço 

(Webster)
20 g Fêmea RH 2,5 x 103 i.p. 24 horas 10 Oralc

Vukovic et al., 1997
Suíço 

(Webster)
18-20 g Fêmea RH 102-106 i.p. 48 horas 21 Oralb

Nikolic et al., 1999
Suíço 

(Webster)
5-6 semanas Fêmea RH 102 i.p. 0 hora 7-21 dias Oralb
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Quadro 1 – Trabalhos com modelo agudo in vivo de cepas virulentas em camundongos (continuação)

Camundongos Taquizoíta Tratamento 

Linhagem Idade/peso Sexo Cepa Inóculo Via Início (t.p.i.)a
Duração 

(dias)
Via

Djurkovic-Djakovic et al., 

1999

Suíço 

(Webster)
18-20 g Fêmea RH 102-104 i.p. 24 horas 14 Oralb

Dumas, Pizzolato & 

Pechère, 1999

Suíço 

(Webster)
– – RH 103 i.p. 24 horas 13 Orald

Moshkani & Dalimi, 2000
Sorrier 

(outbred)
19-23 g Fêmea RH 104 i.p. 24 horas 10 Oralc

Khan et al., 2001 Suíço 20-22 g Fêmeas RH 2 x 103 i.p. 24 horas 10 Oralc

Buitrago-Rey et al., 2002 Suíço (ICR) 16-17 g – RH 2,5 x 103 i.p. 24 horas 7 Oralc ou i.p.

Degerli et al., 2003 BALB/c 25-30 g Macho
Isolada na 

Turquia
103 i.p.

0, 12 ou 24 

horas
10 Oralc

Mitchell et al., 2004 CD-1 – Fêmea RH 103 Subcutânea 72 horas 10 Oralc

Grujic et al., 2005
Suíço 

(Webster)
18-20 g Fêmea RH 102 i.p. 24 horas 7 Oralb

Mui et al., 2005 
Suíço 

(Webster)
30 g Fêmea RH 104 i.p. 1 hora 4 Oralc

Ferreira et al., 2006 Suíço – Fêmea RH 103 i.p. 24 horas 10 i.p.

Oliveira et al., 2009 C57BL/6
8-12 

semanas
Fêmea RH 102 i.p. – – subcutânea

a Tempo pós-infeção. bDroga adicionada à ração. cGavagem. dDroga adicionada à água de beber. i.p., via intraperitoneal.

FASE AGUDA COM CEPAS CISTOGÊNICAS

Camundongos são infectados por via oral com cistos obtidos a partir do cérebro de camundongos previamente 
infectados. A quantidade de cistos usada como inóculo deve ser suficiente para produzir mortalidade nos camundongos 
infectados. Djurkovic-Djakovic e Milenkovic (2001) mostraram que a infecção oral com vinte cistos de ME49 é capaz 
de produzir uma infecção aguda consistente levando à morte parte da população de camundongos infectados. Ferreira 
e colaboradores (2006) demonstraram que a cepa brasileira EGS também pode ser utilizada para a avaliação in 

vivo da fase aguda em camundongos (Quadro 2). A porcentagem de camundongos vivos ao término do tratamento, 
comparada ao controle, e o número de cistos cerebrais presentes nos animais podem ser utilizados como parâmetros 
para avaliar o efeito do composto utilizando cepas cistogênicas.
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Quadro 2 – Trabalhos com modelo agudo in vivo de cepas cistogênicas em camundongos

Camundongos

Cepa Inóculo Via

Tratamento 

Linhagem Idade/peso Sexo Início 
Duração 

(dias)
Via

Araujo & Remington, 1974
Suíço 

(Webster)
22-24 g – C56 105 taquizoítas i.p. 0 hora p.i.a 10 Oralb

Araújo et al., 1996 
Suíço 

(Webster)
20 g Fêmea C56 10 cistos Oral 3 dias p.i. 10 dias Oralc

Dumas, Pizzolato & Pechère, 1999 C57BL/6J – – PRU 10 cistos i.p. 5 dias p.i. 15 Orald

Djurkovic-Djakovic et al., 2002
Suíço 

(Webster)
18-22 g Fêmea Me49 20 cistos Oral 4 dias p.i. 14 Oralb

Yardley et al., 2002
Suíço 

(Webster)
20 g Fêmea C56 10 cistos Oral 3 dias p.i. 10 i.p.

Grujic et al., 2005
Suíço 

(Webster)
18-20 g Fêmea Me49

10 ou 20 

cistos
Oral 4 dias p.i. 21 ou 28 dias Oralb

Ling et al., 2007 
Suíço 

(Webster)
– Fêmea C56 5 cistos Oral 3 dias p.i. 10 dias i.p.

Rajapakse et al., 2005 BALB/c – Fêmea Me49 20 cistos i.p. 3 dias a.i.e 13 dias
i.p.

(a cada 2 dias)

Ferreira et al., 2006 Suíço – Fêmea EGS 10 cistos Oral 48 horas p.i. 10 i.p.

Oliveira et al., 2009 C57BL/6 8-12 semanas Fêmea Me49 20 cistos i.p. – – subcutânea

Martins-Duarte et al., 2010 Suíço (CF1) 18-22 g Fêmea Me49 20 cistos i.p. 4 dias p.i. 10 Oralc e i.p.

a Tempo pós-infecção. bDroga adicionada à ração. cGavagem. dDroga adicionada à água de beber. eAntes da infecção. i.p., via intraperitoneal.

Fase Crônica

Para a avaliação da fase crônica, camundongos são inoculados com uma quantidade não letal de parasitas de uma 
cepa avirulenta para estes animais. Após trinta dias de infecção, a presença de cistos cerebrais já pode ser visualizada, 
porém a infecção crônica estável é alcançada quando não mais se observa mortalidade entre animais infectados. 
Antes do início do tratamento, recomenda-se o exame para detecção de cistos no cérebro de um camundongo para 
confirmar a infecção, já que o tratamento deve ser iniciado após comprovação da presença de cistos. O tratamento dos 
animais cronicamente infectados pode ser feito durante o período de duas a oito semanas, ao término do qual é feita 
a quantificação do número de cistos cerebrais ou DNA parasitário. 

Fase Reativada

No modelo de fase reativada, animais com infecção crônica estabelecida são induzidos a um estado de 
imunossupressão com o uso de corticoides (Djurkovic-Djakovic & Milenkovic, 2001), ou empregam-se camundongos 
deficientes em resposta imune como os camundongos nocaute para o fator regulatório de interferon 8 (ICSBP/IRF-
8-/-) ou com imunodeficiência combinada severa (SCID). Os animais ICSBP/IRF-8-/- e SCID, após serem infectados, 
devem ser tratados com sulfadiazina para conter a infecção e permitir a cronificação da doença (Dunay et al., 2004). 
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Essa metodologia mimetiza os sintomas de toxoplasmose encefálica – já que o sistema nervoso central é o maior sítio 
de cistos latentes em camundongos –, sendo bastante comum que se manifeste em indivíduos imunossuprimidos. A 
administração dos imunossupressores ou a interrupção do tratamento com sulfadiazina leva à reativação da doença. 
O tratamento é iniciado logo após esse período, e a sobrevivência é acompanhada ao longo do tratamento. O número 
de cistos cerebrais também pode ser examinado nos camundongos sobreviventes. 

Modelo de Toxoplasmose Congênita

Neste modelo, fêmeas virgens de Calomys callosus soronegativas para T. gondii são postas para acasalar. Os 
animais somente serão infectados durante o período gestacional. Considera-se o dia 1 de gestação aquele em que se 
pode verificar a presença de esperma no exsudato vaginal da fêmea. Após confirmação da gestação, as fêmeas são 
separadas dos machos. Para este modelo a cepa Me49 também é a mais utilizada, pois a infecção resultante não deve 
ser letal. Após a infecção da fêmea, deve ser feito um exame sorológico comprovando sua soroconversão como um 
indicativo de infecção. A análise da transmissão vertical após o tratamento pode ser feita por meio do exame dos 
tecidos de fetos ou neonatos para a presença de parasitas (Ferro et al., 2002). 

Contagem de Cistos Cerebrais

Findo o tempo de observação pós-tratamento, os animais são eutanasiados para o exame de cistos cerebrais. 
Inicialmente, o cérebro do camundongo é retirado, lavado em solução salina a 4°C para remoção de coágulos 
sanguíneos, fragmentado com uma tesoura e macerado em solução salina estéril através de sucessivas passagens em 
agulhas de diferentes calibres. A enumeração de cistos é feita com base na análise de um mínimo de três alíquotas da 
suspensão de cérebro ao microscópio óptico. Para tal, uma pequena alíquota da suspensão é colocada em uma lâmina 
e coberta com uma lamínula. Faz-se então o exame de toda a sua área no microscópio. A quantificação do número 
total de cistos por cérebro é obtida por meio de uma regra de três entre o número de cistos obtidos no determinado 
volume utilizado para contagem e o volume total utilizado para macerar o cérebro. 

O exame de cistos cerebrais é de grande valia para verificar a eficácia de um tratamento com cepas cistogênicas na 
fase aguda e é parâmetro para verificar a eficiência do tratamento na fase crônica, na qual a presença de um menor 
número de cistos nos camundongos tratados em comparação aos camundongos não tratados indica atividade nessa fase 
da doença. A ausência de cistos cerebrais não é confirmatória da cura da doença, já que o parasita pode estar presente 
em outros órgãos ou pode haver cistos cerebrais em quantidade inferior ao limite de sensibilidade de detecção do teste. 

Exame Histopatológico ou Imuno-histoquímico

Além da quantificação de cistos cerebrais, o cérebro e outros órgãos também podem ser examinados em cortes 
histológicos. Após a eutanásia dos animais, o cérebro e outros órgãos são retirados, fixados em formaldeído, 
desidratados e embebidos em parafina. Os cortes de tecidos obtidos são corados e/ou incubados com anticorpos 
anti-T. gondii. Esta metodologia permite a identificação de parasitas intracelulares e extracelulares e de cistos 
teciduais, assim como avalia a presença de inflamação ou destruição tecidual induzidas pelo parasita.

Bioensaio

Este ensaio destina-se a indicar a presença de infecção residual nos camundongos sobreviventes após o tratamento 
utilizando homogenatos de diversos órgãos, como cérebro, fígado, coração e pulmão. Camundongos recém-nascidos 
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são inoculados por via oral ou intraperitoneal com o homogenato. A sobrevivência do animal e a ausência de parasitas 

na cavidade peritoneal ou de anticorpos anti-T. gondii (verificado por meio de testes sorológicos) nos camundongos 

inoculados com a suspensão de órgãos pode ser interpretada como a cura ou ausência de parasitas viáveis nos tecidos 

dos camundongos tratados. 

Método da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Esta técnica é bastante sensível em relação aos outros métodos, pois permite detectar e quantificar a presença de 

infecção mesmo em amostras de tecidos pouco parasitadas. A PCR em tempo real, diferente da convencional, é mais 

rápida e sensível e diminui os falsos positivos. Esta metodologia pode ser útil para verificar a presença de infecção 

residual e comprovar a cura nos camundongos sobreviventes após o tratamento. 

Bioluminescência 

Esta técnica permite o mapeamento em tempo real da progressão espacial e temporal da infecção em um mesmo 

animal, e facilita o acompanhamento da infecção ao longo dos dias de tratamento. Para utilização desta técnica é 

necessário uma população clonal de T. gondii transgênico, expressando de forma estável o gene da enzima luciferase. 

Saeij, Boyle e Grigg (2005), utilizando uma cepa de T. gondii que expressa o gene da luciferase, mostraram a reativação 

de cistos por uso de bioluminescência. A imagem de bioluminescência é formada pela luz produzida pela reação da 

enzima luciferase e seu substrato (luciferina). Os tecidos de mamíferos não produzem luciferina ou qualquer outro 

substrato para a luciferase, logo esta molécula deve ser administrada para o imageamento. Após a injeção por via 

intraperitoneal, a luciferina se distribui rapidamente no organismo do camundongo e é capaz de penetrar a barreira 

hematoencefálica, permitindo a visualização de cistos cerebrais (Figura 4). Se a expressão da luciferase for estável, 

o número de parasitas presentes se correlaciona com a leitura de bioluminescência. A bioluminescência pode ser 

mensurada pela análise computacional dos fótons emitidos, permitindo a quantificação dos dados obtidos.

Figura 4 – Camundongos infectados por via oral com cistos de Me49 expressando o gene da luciferase 

Obs: A distribuição pelos diferentes compartimentos do camundongo e a carga parasitária puderam ser acompanhadas ao longo dos dias. 

Fonte: Adaptado de Boyle, Saeij & Boothroyd, 2007.

Ao contrário das técnicas convencionais, a avaliação da bioluminescência não é invasiva, ou seja, não é necessário 
eutanasiar os animais, e com ela é possível detectar pequenas quantidades de patógenos. O método, porém, apresenta 
algumas limitações: a luz produzida sofre atenuação pelos tecidos vizinhos; a bioluminescência é diminuída pela 
pigmentação dos órgãos, como fígado e baço, entre outros; camundongos pretos, como o C57BL/6, absorvem a luz 
emitida, sendo necessário remover os pelos com um creme depilatório de modo que se minimize este problema; e há 
dificuldade em separar fótons produzidos por células infectadas em sítios adjacentes. Os valores de bioluminescência 
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absolutos produzidos por um número de patógenos definido diferem nas diversas regiões anatômicas por causa da 
absorção e espalhamento da luz pelos tecidos sobrepostos (Hutchens & Luker, 2007).

ESTRATÉGIAS PARA DESCOBERTA DE NOVOS TRATAMENTOS ANTI-T. GONDII

O estudo de compostos com atividade anti-T. gondii em potencial é essencial para a descoberta de moléculas líderes 
para o desenvolvimento de uma futura terapia da toxoplasmose. A escolha do alvo quimioterápico e da classe de 
compostos para dar início ao estudo in vitro pode basear-se em diferentes estratégias, usadas ao longo de vários anos, 
na descoberta de tratamentos de diversas doenças. 

Avaliação de Fármacos Usados em Tratamentos para Outras Doenças Causadas por Patógenos em Humanos 

Esta estratégia baseia-se em ampliar o leque de aplicações das drogas indicadas para o tratamento de doenças 
provocadas por outros patógenos em humanos. Foi a primeira a ser usada na descoberta de um tratamento para a 
toxoplasmose. No período das décadas de 1940 e 1950, testes com diversos compostos com atividade antibacteriana 
e antifúngica, assim como a maioria dos compostos antimaláricos, não obtiveram êxito em modelos de infecção 
com T. gondii. As únicas exceções foram as sulfonamidas (sulfadiazina) e as 2:4-diaminopirimidinas (pirimetamina) 
(Eyles,1953).

Na década de 1970 demonstrou-se em modelos murinos a atividade do antibiótico clindamicina, introduzido 
poucos anos depois no tratamento da infecção ocular e da toxoplasmose encefálica, antes mesmo que o seu mecanismo 
de ação em T. gondii fosse conhecido (Araujo & Remington, 1974). 

Avaliação de Compostos ou Fármacos Originalmente Desenvolvidos para Outras Indicações, cujo Alvo Esteja Presente em T. gondii

Exemplos específicos desta estratégia incluem a miltefosina e a eflornitina usadas para o tratamento da leishmaniose 
visceral e da doença do sono, respectivamente, e que foram originalmente desenvolvidas para o tratamento do 
câncer (Croft, Seifert & Yardley, 2006). Do mesmo modo, os bisfosfonatos, usados no tratamento da osteoporose, têm 
demonstrado efeito contra diversos protozoários, incluindo T. gondii.

A vantagem de estudar fármacos disponíveis no mercado para o tratamento de outras doenças reside no fato de tais 
medicamentos já terem sido aprovados para o uso em humanos e de possuírem toxicidade e farmacocinética conhecidas.

Avaliação de Compostos que Atuam em Vias Metabólicas Diferentes das Encontradas nos Hospedeiros

Vias metabólicas exclusivas dos patógenos, ou seja, diferentes daquelas presentes no hospedeiro mamífero, são 
alvos ideais. Compostos que interferem somente nas funções enzimáticas do parasita seriam provavelmente inócuos 
para o ser humano. Diversas vias e proteínas semelhantes àquelas encontradas em procariotos e plantas, porém 
ausentes no hospedeiro animal, já foram identificadas em T. gondii. A via do ácido chiquímico, componentes da 
cadeia respiratória mitocondrial e vias metabólicas do apicoplasto são alguns exemplos (Lin, Gross & Bohne, 2011; 
Wiesner et al, 2008).

Descoberta de Novos Compostos com Potencial Antiparasitário 

 De todas as estratégias, esta é a mais empírica, pois se baseia na identificação de novas entidades químicas com 
atividade antiparasitária em potencial. Diversos compostos novos surgem a partir de síntese química ou são isolados 
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de produtos naturais na expectativa de encontrar novas moléculas líderes para o tratamento de diversas doenças, 

entre as quais as provocadas por parasitas. 

Combinação de Drogas

O estudo de novas combinações de drogas também é uma estratégia para alcançar novos tratamentos contra 

T. gondii. A terapia combinada é reconhecida como a mais eficaz para o tratamento da toxoplasmose. Quando 

administrados sozinhos, a pirimetamina e outros fármacos não são capazes de reduzir a carga parasitária de forma 

significativa (Katlama et al., 1996). Resultados obtidos mediante a combinação de compostos usados para o tratamento 

de outras doenças, ou compostos inéditos, ainda em avaliação in vitro, juntamente com os fármacos já em uso para o 

tratamento da toxoplasmose, podem levar a novas possibilidades terapêuticas.

Além disso, o uso de terapia combinada apresenta diversas vantagens em relação ao uso de uma única droga, pois 

pode atuar em diferentes alvos ou doenças simultaneamente, possibilitando a diminuição da dosagem administrada 

de cada uma das drogas, mas mantendo a atividade terapêutica com redução dos efeitos colaterais, além de prevenir 

o surgimento de resistência.

COMPOSTOS E ALVOS PROMISSORES

Entre os diferentes compostos ou vias estudadas atualmente, destacam-se os seguintes.

Inibidores da Biossíntese de Esteróis

São exemplos os análogos de azasteróis e azóis. Estes inibidores são excelentes exemplos de drogas testadas com 

sucesso contra outros patógenos e que apresentaram atividade anti-T. gondii. Embora o mecanismo de ação desses 

compostos ainda seja desconhecido em T. gondii, apresentam seletividade para este parasita, o que os credencia como 

compostos promissores para o tratamento da toxoplasmose. 

Inibidores da Di-hidrofolato Redutase

A enzima di-hidrofolato redutase catalisa a redução do ácido fólico a ácido folínico. T. gondii é incapaz de 

obter o ácido folínico reduzido de forma exógena, e depende exclusivamente de sua síntese (Allegra et al., 1987). A 

pirimetamina, fármaco mais utilizado para o tratamento da toxoplasmose, atua na inibição dessa enzima.

Inibidores da Cadeia Transportadora de Elétrons Mitocondrial

As hidroxinaftoquinonas são inibidores do complexo bc1 (complexo III). Entre estas, a atovaquona é utilizada 

como segunda escolha para o tratamento da toxoplasmose. Em estudos com novas hidroxinaftoquinonas, observou-

se atividade promissora em T. gondii (Ferreira et al., 2006). A NADH desidrogenase também é um alvo promissor. Em 

eucariotos essa classe de enzima está dividida em duas subfamílias: NADH desidrogenase do tipo I (complexo I) e 

NADH desidrogenase do tipo II (NADH2). As NADH2s foram descritas em plantas, protozoários e bactérias, mas estão 

ausentes no hospedeiro mamífero (Kerscher, Zickermann & Brandt, 2008). A suscetibilidade de T. gondii a inibidores 

dessa enzima já foi demonstrada (Saleh et al., 2007).
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Vias do Apicoplasto

O apicoplasto é uma organela de origem endossimbiótica secundária e possui diversas vias semelhantes àquelas 

encontradas em procariotos e ausentes na célula hospedeira. Entre as vias do apicoplasto mais estudadas, e cuja 

interferência demonstrou afetar a viabilidade de T. gondii, mencionem-se estas: biossíntese de ácidos graxos do tipo 

II, síntese de isoprenoides, síntese de RNA e proteínas e topoisomerase II (Wiesner et al., 2008).

Inibidores de Microtúbulos

As dinitroanilinas são conhecidos inibidores de microtúbulos que se ligam de forma seletiva à alfatubulina 

ocasionando a desorganização dos microtúbulos. T. gondii tem demonstrado suscetibilidade a diversos derivados de 

dinitroanilinas. Esta classe de compostos foi descoberta inicialmente para uso como herbicida, mostrando mais tarde 

possuir atividade contra diversos protozoários. Não afetam vertebrados ou fungos, e atuam de forma seletiva nos 

microtúbulos dos protozoários (Ma et al., 2010).

REFERÊNCIAS

ALLEGRA, C. J. et al. Potent in vitro and in vivo antitoxoplasma activity of the lipid-soluble antifolate trimetrexate. The Journal of 
Clinical Investigation, 79: 478-482, 1987.

ARAUJO, F. G. & REMINGTON, J. S. Effect of clindamycin on acute and chronic toxoplasmosis in mice. Antimicrobial Agents 
Chemotherapy, 5: 647-651, 1974.

ARAUJO, F. G. et al. Rifapentine is active in vitro and in vivo against Toxoplasma gondii. Antimicrobial Agents Chemotherapy, 40: 
1.335-1.337, 1996.

ARAUJO-JORGE, T. C. & SOUZA, W. Effect of carbohydrates, periodate and enzymes in the process of endocytosis of Trypanosoma 
cruzi by macrophages. Acta Tropica, 41: 17-28, 1984.

BOYLE J.P.; SAEIJ J. P. & BOOTHROYD J. C. Toxoplasma gondii: inconsistent dissemination patterns following oral infection in mice. 
Experimental Parasitology. 116(3):302-305, 2007. 

BUITRAGO-REY, R. et al. Evaluation of two inhibitors of invasion: LY311727 [3-(3-acetamide-1-benzyl-2-ethyl-indolyl-5-oxy)
propane phosphonic acid] and AEBSF [4-(2-aminoethyl)-benzenesulphonyl fluoride] in acute murine toxoplasmosis. The Journal 
of Antimicrobial Chemotherapy, 49: 871-874, 2002.

CROFT, S.; SEIFERT, K. & YARDLEY, V. Current scenario of drug development for leishmaniasis. The Indian Journal of Medical 
Research, 123: 399-410, 2006.

DEĞERLI, K. et al. Efficacy of azithromycin in a murine toxoplasmosis model, employing a Toxoplasma gondii strain from Turkey. 
Acta Tropica. 88: 45-50, 2003.

DEROUIN, F. & CHASTANG, C. Enzyme immunoassay to assess effect of antimicrobial agents on Toxoplasma gondii in tissue culture. 
Antimicrobial Agents Chemotherapy, 32: 303-307, 1988.

DJURKOVIC-DJAKOVIC, O. & MILENKOVIC, V. Murine model of drug-induced reactivation of Toxoplasma gondii. Acta Protozoologica, 
40: 99-106, 2001.

DJURKOVIC-DJAKOVIC, O. et al. Efficacy of atovaquone combined with clindamycin against murine infection with cystogenic (Me49) 
strain of Toxoplasma gondii. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 50: 981-987, 2002.

DJURKOVIĆ-DJAKOVIĆ, O. et al. Synergistic effect of clindamycin and atovaquone in acute murine toxoplasmosis. Antimicrobial 
Agents Chemotherapy, 43: 2.240-2.244, 1999.



Toxoplasmose e Toxoplasma gondii

114

DUMAS, J. L.; PIZZOLATO, G. & PECHÈRE, J. C. Evaluation of trimethoprim and sulphamethoxazole as monotherapy or in combination 
in the management of toxoplasmosis in murine models. International Journal of Antimicrobial Agents, 13: 35-39, 1999.

DUBEY, J. P. et al. Infection and immunity with the RH strain of Toxoplasma gondii in rats and mice. The Journal of Parasitology, 
85: 657-662, 1999.

DUNAY, I. R. et al. Atovaquone maintenance therapy prevents reactivation of toxoplasmic encephalitis in a murine model of 
reactivated toxoplasmosis. Antimicrobial Agents Chemotherapy, 48: 4.848-4.854, 2004.

EYLES, D. E. The present status of the chemotherapy of toxoplasmosis. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2: 429-
444, 1953.

EYLES, D. E. & COLEMAN, N. Tests of 2,4-diaminopyrimidines on toxoplasmosis. Public Health Reports, 67: 249-252, 1952. 

FERREIRA, R. A. et al. Toxoplasma gondii: in vitro and in vivo activities of the hydroxynaphthoquinone 2-hydroxy-3-(1’-propen-3-
phenyl)-1,4-naphthoquinone alone or combined with sulfadiazine. Experimental Parasitology, 113: 125-129, 2006.

FERRO, E. A. et al. Effect of Toxoplasma gondii infection kinetics on trophoblast cell population in Calomys callosus, a model of 
congenital toxoplasmosis. Infection and Immunity, 70: 7.089-7.094, 2002.

GRUJIĆ, J. et al. Effectiveness of spiramycin in murine models of acute and chronic toxoplasmosis. International Journal of 
Antimicrobial Agents, 25: 226-230, 2005.

GUBBELS, M. J.; LI, C. & STRIEPEN, B. High-throughput growth assay for Toxoplasma gondii using yellow fluorescent protein. 
Antimicrobial Agents Chemotherapy, 47: 309-316, 2003.

HUTCHENS, M. & LUKER, G. D. Applications of bioluminescence imaging to the study of infectious diseases. Cellular Microbiology, 
9: 2.315-2.322, 2007. 

KATLAMA, C. et al. Pyrimethamine–clindamycin vs. pyrimethamine–sulfadiazine as acute and long-term therapy for toxoplasmic 
encephalitis in patients with AIDS. Clinical Infectious Diseases, 22: 268-275, 1996.

KERSCHER, S.; ZICKERMANN, V. & BRANDT, U. The three families of respiratory NADH dehydrogenases. Results and Problems in 
Cell Differentiation, 45: 185-222, 2008.

KHAN, A. A. et al. Activity of gatifloxacin alone or in combination with pyrimethamine or gamma interferon against Toxoplasma 
gondii. Antimicrobial Agents Chemotherapy, 45: 48-51, 2001.

LIN, S. S.; GROSS, U. & BOHNE, W. Two internal type II NADH dehydrogenases of Toxoplasma gondii are both required for optimal 
tachyzoite growth. Molecular Microbiology, 82: 209-221, 2011.

LING, Y. et al. The farnesyl-diphosphate/geranylgeranyl-diphosphate synthase of Toxoplasma gondii is a bifunctional enzyme and a 
molecular target of bisphosphonates. The Journal of Biological Chemistry, 282: 30.804-30.816, 2007. 

LUFT, G. J. et al. Toxoplasmic encephalitis in patients with the acquired immunodeficiency syndrome. The New England Journal of 
Medicine, 329: 995-1000, 1993.

MA, C. et al. Dinitroaniline activity in Toxoplasma gondii expressing wild-type or mutant α-tubulin. Antimicrob Agents Chemother, 
54: 1.453-1.460, 2010.

MACK, D. G. & MCLEOD, R. New micromethod to study the effect of antimicrobial agents on Toxoplasma gondii: comparison of 
sulfadoxine and sulfa azine individually and in combination with pyrimethamine and study of clindamycin, metronidazole, and 
cyclosporin A. Antimicrobial Agents Chemotherapy, 26: 26-30, 1984

MARTINS-DUARTE, E. S. et al. Antiproliferative activities of two novel quinuclidine inhibitors against Toxoplasma gondii tachyzoites 
in vitro. The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 58: 59-65, 2006.

MARTINS-DUARTE, E. S. et al. Toxoplasma gondii: fluconazole and itraconazole activity against toxoplasmosis in a murine model. 
Experimental Parasitology, 124: 466-469, 2010.



 Quimioterapia Experimental

115

MCFADDEN, D. C.; SEEBER, F. & BOOTHROYD, J. C. Use of Toxoplasma gondii expressing beta-galactosidase for colorimetric 
assessment of drug activity in vitro. Antimicrobial Agents Chemotherapy, 41: 1.849-1.853, 1997.

MELLORS, J. W.; DEBS, R. J. & RYAN, J. L. Incorporation of recombinant interferon into liposomes enhances its ability to induce 
peritoneal macrophages antitoxoplasma activity. Infection and Immunity, 57: 132-137, 1989.

MELO, E. J. T.; MAYERHOFFER, R. O. & SOUZA, W. Hydroxyurea inhibits intracellular Toxoplasma gondii multiplication. FEMS 
Microbiology Letters, 185: 79-82, 2000.

MITCHELL, S. M. et al. Efficacy of ponazuril in vitro and in preventing and treating Toxoplasma gondii infections in mice. The Journal 
of Parasitology, 90: 639-642, 2004.

MOSHKANI, S. K. & DALIMI, A. Evaluation of the efficacy of atovaquone alone or in combination with azithromycin against acute 
murine toxoplasmosis. Veterinary Research Communications, 24: 169-177, 2000.

MUI, E. J. et al. Novel triazine JPC-2067-B inhibits Toxoplasma gondii in vitro and in vivo. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2: 190, 2008.

NIKOLIĆ, T. et al. Treatment protocol determines the efficacy of clindamycin in acute murine toxoplasmosis. International Journal of 
Antimicrobial Agents, 11: 145-149, 1999.

OLIVEIRA, T. C. et al. Toxoplasma gondii: effects of Artemisia annua L. on susceptibility to infection in experimental models in vitro 
and in vivo. Experimental Parasitology, 122: 233-241, 2009.

PFEFFERKORN, E. R. Toxoplasma gondii: the enzymic defect of mutant resistant to 5-fluorodeoxyuridine. Experimental Parasitology, 
44: 26-35, 1978.

RAJAPAKSE, R. et al. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 induces splenocyte apoptosis and enhances BALB/c mice sensitivity to toxoplasmosis. 
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 96: 179-185, 2005.

ROBERTS, C. W.; WALKER, W. & ALEXANDER, J. Sex-associated hormones and immunity to protozoan parasites. Clinical Microbiology 
Reviews, 14: 476-488, 2001.

SABIN, A. B. Toxoplasmic encephalitis in children. The Journal of the American Medical Association, 116: 801-807, 1941.

SAEIJ, J. P.; BOYLE, J. P. & GRIGG, M. E. Bioluminescence imaging of Toxoplasma gondii infection in living mice reveals dramatic 
differences between strains. Infection and Immunity, 73: 695-702, 2005.

SALEH, A. et al. Growth inhibition of Toxoplasma gondii and Plasmodium falciparum by nanomolar concentrations of 1-hydroxy-
2-dodecyl-4(1H)quinolone, a high-affinity inhibitor of alternative (type II) NADH dehydrogenases. Antimicrobial Agents 
Chemotherapy, 51: 1.217-1.222, 2007.

SEEBER, F. & BOOTHROYD, J. C. Escherichia coli beta-galactosidase as an in vitro and in vivo reporter enzyme and stable transfection 
marker in the intracellular protozoan parasite Toxoplasma gondii. Gene, 169: 39-45, 1996.

SHUBAR, H. M. et al. A new combined flow cytometry-based assay reveals excellent activity against Toxoplasma gondii and low 
toxicity of new bisphosphonates in vitro and in vivo. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 61: 1.110-1.119, 2008.

VUKOVIĆ, D. et al. Effect of clindamycin in a model of acute murine toxoplasmosis. Clinical Microbiology and Infection, 3: 89-94, 1997.

YARDLEY, V. et al. In vivo activities of farnesyl pyrophosphate synthase inhibitors against Leishmania donovani and Toxoplasma 
gondii. Antimicrobial Agents Chemotherapy, 46: 929-931, 2002.

WIESNER, J. et al. The plastid-like organelle of apicomplexan parasites as drug target. Current Pharmaceutical Design, 14: 855-871, 2008.




