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PESQUISA

mbora o Toxoplasma
gondii seja um parasito
conhecido há mais de um
século, a maioria das pes-
quisas a respeito da to-

xoplasmose está voltada para o estu-
do da doença no homem. Mas, neste
caso, o homem é apenas o hospedei-
ro intermediário do protozoário. É no
gato doméstico, hospedeiro definiti-
vo do parasito, que ocorrem os ciclos
reprodutivos do T. gondii, garantindo
sua manutenção na natureza. Um tra-
balho realizado no Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz) avançou justamen-
te neste ponto: os pesquisadores de-
senvolveram um modelo inédito de
cultivo in vitro de células intestinais de
gato doméstico. O modelo pode ser o
primeiro passo para a realização de
pesquisas sem a necessidade de uso
de animais adultos vivos e também
abre caminho para estratégias de con-
trole que atuem na interrupção do ci-
clo reprodutivo do protozoário.

O modelo experimental é o pri-
meiro capaz de reproduzir in vitro o
ciclo do T. gondii: as culturas de célu-
las intestinais de gato foram infecta-
das com o parasito, que evoluiu até a
formação dos gametas, algo que nun-
ca havia sido conseguido fora de mo-
delos vivos. Para o veterinário Marcos
de Assis Moura, entender por que o
ciclo sexuado do T. gondii ocorre ape-
nas nos felídeos pode permitir o de-
senvolvimento de novas estratégias de
controle da toxoplasmose.

“Ainda não sabemos o que gera
essa especificidade. Mais estudos so-
bre a genômica e a proteômica dessas
células talvez possam nos dizer de que

Avanço no estudo
da toxoplasmose
Para substituir o uso de
animais em pesquisas, modelo
experimental pioneiro usa
células intestinais de gatos

modo o início do ciclo sexuado do T.
gondii é estimulado”, espera Moura,
que desenvolveu o estudo durante seu
doutorado em biologia parasitária no
Laboratório de Biologia Estrutural do
IOC, sob orientação da pesquisadora
Helene Barbosa e co-orientação de
Maria Regina Amendoeira.

Ao entender essa relação, abre-
se a perspectiva de controlar a toxo-
plasmose por meio do desenvolvimen-
to de vacinas ou terapias para aplicação
em gatos capazes de interromper o ci-
clo reprodutivo do protozoário.

Expectativa para
substituição do uso de
animais em pesquisas

Estabelecer um modelo experi-
mental capaz de reproduzir em tubo
de ensaio as condições do ambiente

onde o ciclo sexuado do T. gondii ocor-
re não foi tarefa fácil. “O parasito tem
uma reprodução sexuada bastante
complexa e ocorre apenas no interior
do intestino dos felídeos”, conta
Moura. Após tentativas infrutíferas
com gatos adultos, os pesquisadores
conseguiram estabelecer o modelo a
partir de células de fetos de gatos,
com material obtido a partir de frag-
mentos de tecido de animais doados
pela Universidade Castelo Branco
(UCB), no Rio de Janeiro.

Para o pesquisador, a iniciativa
pode representar um avanço no estu-
do do toxoplasma em seu hospedeiro
definitivo. “Esse modelo pioneiro re-
presenta um primeiro passo para o de-
senvolvimento de investigações mais
completas sobre uma fase pouquíssi-
mo estudada do ciclo de vida do T.
gondii”, avalia Moura. “Ele poderá ser-
vir de base para pesquisas mais com-
plexas sobre a doença, sem a necessi-
dade de trabalhar diretamente com
modelos vivos - o que, além dos be-
nefícios éticos que são evidentes, re-
presenta ganhos de logística e de ca-
pacidade de pesquisa.”

O modelo ainda precisa ser apri-
morado até que possa ser adotado em
outros laboratórios. “Apesar de pro-
missor, nosso protótipo tem um tem-
po de vida de 45 dias, depois dos quais
é necessário realizar uma nova coleta
e cultura de células”, explica Moura.
Agora, é necessário aplicar técnicas
para a chamada ‘imortalização’ das
células, transformando-as em uma li-
nhagem padronizada que possa ser
utilizada em outros laboratórios para
o estudo do T. gondii. (M.G.)

Uma doença
disseminada
Segundo dados da Organização
Mundial da Saúde, metade da
população mundial está cro-
nicamente infectada pelo para-
sito causador da toxoplasmose

80% das pessoas infectadas
pelo parasito são assintomáti-
cas e sequer sabem que estão
infectadas

Em crianças infectadas durante
a gravidez, a sequela mais co-
mum é a doença ocular, levan-
do à cegueira
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