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LEVANTAMENTO SOROLÓGICO, ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO 

GENÉTICA DE Toxoplasma gondii (NICOLLE E MANCEAUX, 1909) EM 

GALINHAS DE VIDA LIVRE (Gallus domesticus) ABATIDAS NA BAHIA 

 

RESUMO 

 

A toxoplasmose é uma enfermidade que acomete diversos animais e também o 

homem, podendo causar desde infecção assintomática até sinais clínicos mais 

graves. As galinhas de vida livre são excelentes indicadores de contaminação 

ambiental por Toxoplasma gondii e, por isso são comumente utilizadas para 

determinação do perfil genético deste parasito. Dessa forma, no presente estudo 

foram utilizadas 504 amostras de soro de galinhas na determinação da prevalência 

de anticorpos anti-T. gondii através do teste de aglutinação modificado (MAT), sendo 

252 (50%) dessas destinadas à determinação da concordância entre as técnicas 

sorológicas mais utilizadas, MAT, hemaglutinação indireta (HAI) e 

imunofluorescência indireta (IFI), inicialmente com diluições estabelecidas de 1:25, 

1:16 e 1:16, respectivamente, e posteriormente diluídos em 1:25. Foi realizada ainda 

a genotipagem de 25 isolados de T. gondii provenientes desses animais, pela 

técnica de PCR-RFLP utilizando onze marcadores genéticos (SAG1, 5’3’SAG2, 

alt.SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-2, L358, PK1, Apico e CS3). A 

prevalência de animais positivos foi de 27% (136/504). Houve concordância maior 

entre MAT e HAI, e menor entre MAT e IFI em ambos os pontos de corte utilizados. 

A PCR dos tecidos das galinhas revelou presença de DNA do parasito em 42,9% no 

cérebro e 28,6% no coração. Oito genótipos de T. gondii foram identificados a partir 

de 25 isolados, três deles nunca relatados anteriormente. Quatro apresentaram 

isolados únicos, um correspondente à linhagem clonal brasileira BrIII. Cinco isolados 

apresentaram infecção mista e dois genótipos incompletos. O alelo único foi 

observado no locus c22-8, dois isolados diferiram do genótipo brasileiro BrII apenas 

no locus c29-2 e nenhum isolado foi correspondente às estirpes clonais I, II ou III. 

Verificou-se concordância entre a mortalidade dos animais e a presença dos alelos I 

e III no locus CS3, onde 60% (15/25) dos isolados apresentaram o alelo I e 

causaram sinais clínicos e mortalidade, sendo estes provenientes na microrregião de 

Ilhéus-Itabuna, e os demais apresentaram o alelo III e foram responsáveis pela 
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sobrevivência dos animais inoculados. Este estudo indicou que o HAI pode ser 

utilizado na ausência do MAT, no ponto de corte de 1:16, porém a IFI não é 

indicada, e que os isolados de T. gondii a partir de galinhas de vida livre da Bahia 

confirmaram a elevada variabilidade genética existente no Brasil e podem 

representar grande risco para a população humana e também de animais do Estado. 

 

Palavras-chave:  imunodiagnóstico, genótipo, PCR-RFLP, variabilidade genética, 

virulência. 
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SOROLOGICAL SURVEY, ISOLATION AND GENETIC CHARACTERIZATION OF 

Toxoplasma gondii (NICOLLE E MANCEAUX, 1909) IN FREE-RANGE CHICKENS 

(Gallus domesticus) SLAUGHTERED IN BAHA 

 

ABSTRACT 

 

Toxoplasmosis is a disease that affects several animals and also man, and can 

cause from asymptomatic infection to more severe clinical signs. Free-range 

chickens are excellent indicators of environmental contamination by Toxoplasma 

gondii and are therefore commonly used to determine the genetic profile of this 

parasite. Thus, in the present study, 504 serum samples from chickens were used to 

determine the prevalence of anti-T. gondii antibodies through modified agglutination 

test (MAT), of which 252 (50%) were used to determine the agreement between the 

most used serological techniques, MAT, indirect haemagglutination (IHAT) and 

indirect fluorescent antibody tests (IFAT), initially with established dilutions of 1:25, 

1:16 and 1:16, respectively, and subsequently diluted 1:25. We also performed the 

genotyping of 25 T. gondii isolates from these animals using the PCR-RFLP 

technique using eleven genetic markers (SAG1, 5'3'SAG2, alt.SAG2, SAG3, BTUB, 

GRA6, c22-8, c29-2, L358, PK1, Apico and CS3). The prevalence of positive animals 

was 27% (136/504). There was greater agreement between MAT and HAI, and lower 

between MAT and IFAT at both cut-off points used. PCR of chicken tissues revealed 

presence of parasite DNA in 42.9% in the brain and 28.6% in the heart. Eight 

genotypes of T. gondii were identified from 25 isolates, three of them never 

previously reported. Four presented single isolates, one corresponding to the 

brazilian clonal line BrIII. Five isolates presented mixed infection and two incomplete 

genotypes. The single allele was observed at the c22-8 locus, two isolates differed 

from the brazilian genotype BrII only at the c29-2 locus and no isolates corresponded 

to clonal strains I, II or III. There was concordance between the mortality of the 

animals and the presence of alleles I and III in the CS3 locus, where 60% (15/25) of 

the isolates presented the allele I and caused clinical signs and mortality, coming 

from the micro-region of Ilhéus-Itabuna, and the others presented the III allele and 

were responsible for the survival of the inoculated animals. This study demonstrated 

that IHAT can be used in the absence of MAT, at the cut-off point of 1:16, but IFAT is 
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not indicated, and that T. gondii isolates from free-range chickens from Bahia 

confirmed the high genetic variability in Brazil and may pose a great risk to the 

human population and also to animals of the State. 

 

Keywords: immunodiagnostics, genetic variability, genotype, PCR-RFLP, virulence 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Toxoplasma gondii é um protozoário coccídio de distribuição mundial, que 

parasita diversos hospedeiros animais e também o homem, causando 

toxoplasmose, considerada uma enfermidade zoonótica. A infecção para a 

população humana pode ocorrer principalmente pelo consumo de carne crua ou mal 

cozida, vegetais e água contaminados com o parasito, podendo causar 

principalmente doença ocular ou reprodutiva.  

Os felídeos domésticos e selvagens são considerados hospedeiros definitivos 

desse parasito, pois apenas em suas células intestinais ocorre a reprodução 

sexuada que dará origem ao oocisto, liberado através das fezes e que se tornará 

infectante no ambiente. Já os demais animais homeotérmicos, incluindo o homem, 

são os hospedeiros intermediários e após se infectar, os taquizoítos se reproduzem 

assexuadamente até sofrerem diferenciação em bradizoítos que estarão contidos 

em cistos teciduais em diversos órgãos. 

As aves domésticas são hospedeiros intermediários de T. gondii, podendo 

adquirir este parasito pela ingestão de oocistos presentes em ambiente terrestre 

contaminado, principalmente aquelas criadas livremente, conhecidas como galinhas 

de vida livre. Por seu hábito alimentar direto ao solo estes animais são excelentes 

indicadores de contaminação ambiental, e consequentemente na caracterização 

genética do parasito. 

A detecção de anticorpos anti-T. gondii em galinhas de vida livre é 

epidemiologicamente importante para o conhecimento da infecção pelo parasito na 

região estudada, pois os frangos convivem no mesmo ambiente com outros animais 

que consumirão suas carnes e vísceras cruas e, posteriormente, servirão de 

consumo para o homem. Para isso, diversas técnicas sorológicas podem ser 

utilizadas, a exemplo do teste de aglutinação modificado (MAT), hemaglutinação 

indireta (HAI) e imunofluorescência indireta (IFI), e todas apresentam aspectos 

positivos e negativos em seu uso. Além disso, os estudos existentes revelam a 

utilização de pontos de corte variados, o que ressalta a falta de validação dos testes. 

A ampla variedade de hospedeiros e sua distribuição mundial permitem uma 

grande diversidade genética desse parasito. Inicialmente, os diferentes isolados de 

tecidos animais e humanos foram classificados em três tipos genéticos (I, II e III). 

Essa classificação está relacionada à patogenicidade e à virulência das cepas, 
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sendo as do tipo I mais virulentas e as dos tipos II e III consideradas de virulência 

intermediária e não virulentas, respectivamente. Esses genótipos são 

frequentemente encontrados em algumas regiões geográficas como Europa, 

América do Norte, Ásia e África.   

Entretanto, na América do Sul, além desses genótipos, que são mais raros, 

tem-se observado uma grande variedade de isolados de T. gondii provenientes de 

diferentes hospedeiros animais constatando-se que existe uma grande diversidade, 

predominando recombinações genéticas ou genótipos atípicos nas diferentes áreas 

geográficas estudadas. No Brasil ainda foi possível determinar a presença de 

linhagens clonais brasileiras, denominadas BrI, BrII, BrIII e BrIV. 

Estudos realizados na região da Amazônia revelam genótipos de T. gondii com 

patogenicidade elevada. Essa situação pode estar relacionada à extensa área 

florestal preservada, bem como a grande biodiversidade, pois características de 

floresta indicam importância fundamental na manutenção e disseminação do 

parasito entre animais domésticos e selvagens, e também com o homem. 

Analisando as características climáticas e ambientais da Bahia, percebe-se 

uma situação semelhante à da Amazônia, com algumas áreas de preservação da 

Mata Atlântica, Floresta Costeira e Reserva Biológica, e consequentemente na 

diversidade da fauna silvestre e seu contato o peri-domicílio. Dessa forma, acredita-

se na variabilidade genética de T. gondii nessa região, bem como na elevada 

patogenicidade de cepas.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral 
 

Realizar um estudo sobre a toxoplasmose em galinhas de vida livre criadas 

na Bahia, enfatizando o levantamento sorológico de anticorpos anti-T. gondii, 

isolamento do parasito e a caracterização genética dos isolados obtidos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1. Histórico de Toxoplasma gondii 

 

 Toxoplasma gondii é um protozoário encontrado em diversos tecidos, células 

nucleadas e líquidos orgânicos de diferentes animais homeotérmicos (LEVINE, 

1961; DUBEY, 1998a). Esse parasito foi encontrado e descrito em 1908 por Nicolle e 

Manceaux, na Tunísia enquanto pesquisavam sobre leishmaniose em um roedor 

africano, Ctenodactylus gundi (NICOLLE; MANCEAUX, 1908 apud FERGUSON et 

al., 2009). No mesmo ano, Splendore também o identificou em um coelho 

(Oryctolagus cuniculus) no Brasil (SPLENDORE, 1908).  

Inicialmente os pesquisadores acreditavam se tratar de uma forma particular 

de Leishmania, entretanto no ano seguinte, Nicolle e Manceaux constataram a 

descoberta de um novo organismo e o denominaram Toxoplasma gondii (NICOLLE; 

MANCEAUX, 1909), baseado na sua morfologia (toxo = arco, plasma = forma) e no 

hospedeiro encontrado (FERGUSON et al., 2009). 

 

3.2. Biologia de Toxoplasma gondii 

 

 Animais homeotérmicos, inclusive o homem, são considerados hospedeiros 

intermediários, e os felídeos domésticos e selvagens são os hospedeiros definitivos. 

A infecção pode ocorrer pela ingestão de uma das três formas infectantes do 

parasito: taquizoítos em colônias celulares, bradizoítos contidos em cistos teciduais 

e oocistos eliminados nas fezes pelos hospedeiros definitivos, que se tornam 

infectantes após sofrer esporulação no solo (DUBEY et al., 1998). 

Os taquizoítos estão presentes no período agudo da infecção, na forma livre 

ou proliferativa dentro da célula hospedeira. Multiplicam-se rapidamente de forma 

assexuada por endodiogenia, ou seja, divisões binárias repetidas que promovem a 

ruptura da célula hospedeira (DUBEY, 2004). Esta forma é muito sensível às 

condições ambientais e são mortos por pasteurização e aquecimento (DUBEY, 

1998a; TENTER et al., 2000). Desempenham papel importante na transmissão 

vertical de T. gondii pela placenta, transfusão de sangue (TENTER et al., 2000), ou 

pelo leite (CHIARI;NEVES, 1984). 
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Após sucessivas divisões, taquizoítos diferenciam-se em bradizoítos, estando 

presentes em infecções crônicas se multiplicando lentamente por endodiogenia. 

Centenas de bradizoítos formarão os cistos teciduais, que se desenvolvem 

intracelularmente em diversos órgãos, incluindo pulmões, fígado e rins, porém eles 

apresentam maior tropismo em olhos e tecidos musculares e nervosos, incluindo 

musculaturas esquelética e cardíaca e cérebro, devido ao acesso restrito de 

anticorpos a esses locais, e podem persistir durante a vida do hospedeiro (DUBEY 

et al., 1998). Alguns cistos podem permanecer infecciosos, se o processo de 

cozimento da carne não for uniforme, como por exemplo, com o uso de microondas, 

e por isso são importantes na infecção pelo consumo de carne crua ou mal cozida 

(TENTER et al., 2000; DUBEY, 2008).  

 Os oocistos são produtos da gametogonia, reprodução sexuada do parasito, 

que ocorre no interior das células do epitélio intestinal dos hospedeiros definitivos. 

São excretados em milhões através das fezes sem potencial de infecção e no 

ambiente sofrem um processo de esporulação, que depende de temperatura, 

umidade e oxigenação favoráveis para tornarem-se infectantes em até 21 dias. 

Oocistos esporulados contêm dois esporocistos, com quatro esporozoítos cada. 

Podem permanecer viáveis no ambiente em condições favoráveis por até 18 meses, 

devido à presença de uma parede dupla, sendo, portanto uma forma de resistência e 

de disseminação ambiental desse parasito (DUBEY, 1998a; DUBEY, 2004; TENTER 

et al., 2000).  

 

3.3. Ciclo de vida de Toxoplasma gondii 

 

 O ciclo de vida de T. gondii foi esclarecido na década de 60, revelando se 

tratar de um ciclo heteroxeno facultativo, com duas fases distintas: a fase sexuada 

que ocorre exclusivamente no intestino de seus hospedeiros definitivos e a fase 

assexuada que ocorre em quaisquer hospedeiros, incluindo os felídeos (DUBEY, 

1998a; TENTER et al., 2000).  

A gametogonia dá origem aos gametas masculinos e femininos no intestino 

delgado dos felinos, que após fecundação, há formação do ovo ou zigoto e da 

parede do oocisto que, ao atingir a maturidade, rompe as células do epitélio 

intestinal, sendo liberado para o meio ambiente junto com as fezes. No ambiente 
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ocorre esporogonia, multiplicação assexuada que torna o oocisto infectante, 

contendo dois esporocistos com quatro esporozoítos cada (DUBEY, 1998a; DUBEY 

et al., 1998).  

 O desenvolvimento extra-intestinal inicia com os taquizoítos realizando 

sucessivas endodiogenias gerando duas células filhas, que rompem a célula mãe e 

se disseminam através do sangue ou linfa pelo organismo do hospedeiro, 

caracterizando a fase aguda da doença, que pode culminar com o aparecimento de 

sintomas clínicos. Em seguida, após atuação do sistema imune, o parasito se refugia 

dentro das células por um processo de diferenciação para bradizoítos, resultando na 

formação de cistos teciduais. Dentro do cisto, estes se multiplicam lentamente por 

endodiogenia permanecendo em estado de latência (DUBEY et al., 1998). 

 Os felídeos podem exercer o papel de hospedeiros definitivos e intermediários 

do parasito. Após serem ingeridos, cistos teciduais têm sua parede digerida por 

enzimas proteolíticas do estômago e do intestino delgado, liberando os bradizoítos, 

que penetram a lâmina própria do intestino e se diferenciam em taquizoítos. Em 

algumas horas, T. gondii pode se difundir para os tecidos extra-intestinais. Já os 

bradizoítos que permanecem nas células epiteliais do intestino delgado se 

desenvolvem em até cinco gerações de merogonias (reprodução assexuada) e 

depois realizam a multiplicação sexuada (DUBEY, 2004). 

 

3.4. Transmissão de Toxoplasma gondii 

 

 A transmissão de T. gondii para os diversos hospedeiros está intimamente 

relacionada aos hábitos alimentares. Animais herbívoros e vegetarianos apresentam 

maior chance de se infectarem através da ingestão de vegetais, legumes ou água 

contaminada com oocistos eliminados pelos felídeos e esporulados no ambiente. Já 

em carnívoros a infecção pode ocorrer principalmente pela ingestão de carne crua 

ou mal cozida contaminada com bradizoítos em cistos teciduais (FERGUSON, 

2009). Outra forma, não comum, é o consumo de leite não pasteurizado (CHIARI; 

NEVES, 1984). Dessa forma, animais onívoros têm maior chance de ingestão de T. 

gondii por quaisquer formas infectantes. 
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3.5. Sinais clínicos da toxoplasmose 

 

 A toxoplasmose é a enfermidade causada por T. gondii, que apresenta 

distribuição mundial e afeta diversos hospedeiros animais e é considerada uma 

zoonose por atingir também o homem (AMATO NETO et al., 1995). Algumas 

espécies animais, como cães, suínos, caprinos e ovinos são mais susceptíveis à 

infecção por T. gondii apresentando principalmente alterações oculares 

(coriorretinite e inflamação do nervo óptico), neurológicas (ataxia e encefalite não 

supurativa) e reprodutivas (nascimentos de animais fracos, natimortos e 

abortamentos) (DUBEY, 2010).  

 Para o homem imunocompetente os sinais clínicos costumam ser mais 

brandos e comuns à outras enfermidades, como febre, cefaléia e linfadenopatia. Em 

indivíduos imunossuprimidos, tais como pacientes em tratamentos quimioterápicos, 

recém-transplantados, soropositivos para HIV, além de mulheres gestantes e bebês 

infectados congenitamente, os sinais são mais graves, como sonolência, 

desorientação, hemiparesia, alterações reflexas, convulsões e hemorragias 

(DUBEY, 2010).  

 Outros animais domésticos são clinicamente resistentes, por mecanismos 

ainda não totalmente esclarecidos, a exemplos de equinos, que ainda não houve 

confirmação de associação entre sintomatologia e presença de T. gondii e aves, 

sendo os pássaros mais susceptíveis à infecção do que aves domésticas (DUBEY, 

2010; DUBEY et al., 2012).  

 

3.6. Toxoplasmose em galinhas 

 

 Aves domésticas podem adquirir o parasito pela ingestão de oocistos ao se 

alimentarem em ambiente terrestre contaminado, principalmente aquelas criadas em 

vida livre, conhecidas como galinhas caipiras. Esses animais são mais importantes 

epidemiologicamente nas infecções por T. gondii no ambiente rural quando 

comparadas aos roedores, devido a sua resistência clínica e por terem mais tempo 

de vida. Embora a infecção seja assintomática, esses animais são considerados 

eficientes hospedeiros intermediários e bons indicadores de contaminação ambiental 
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pelo hábito alimentar diretamente no solo (DUBEY et al., 2002; DUBEY et al., 2003; 

DUBEY, 2010). 

 Estudos experimentais foram realizados com o objetivo de verificar sinais 

clínicos em galinhas. Infecção oral com diferentes quantidades de oocistos de T. 

gondii em frangos provocou queda na produção de ovos e mortalidade de ovos 

embrionados nos animais que receberam maior quantidade de oocistos, e naqueles 

que receberam menor quantidade foram assintomáticas ou apresentaram sinais 

brandos (BIANCIFIORI et al., 1986).   

Posteriormente, foram analisados os efeitos provocados por duas linhagens 

de oocistos (Me-49 e GT1) de T. gondii em galinhas, também em diferentes 

quantidades e foi percebido que a linhagem Me-49 não provocou sinais em nenhum 

animal, mesmo na concentração maior. Já os frangos alimentados apenas com a 

maior quantidade de oocistos de GT1 apresentaram anorexia, sendo que um animal 

veio a óbito (DUBEY et al., 1993). 

 

3.7. Diagnóstico da toxoplasmose 

 

Mesmo nos animais sensíveis à infecção, o diagnóstico clínico é difícil de ser 

realizado, pois os sinais clínicos da toxoplasmose geralmente são inespecíficos, tais 

como, febre, mialgias e linfoadenopatias, necessitando da utilização de técnicas 

laboratoriais para confirmação (COSTA et al., 2007). O diagnóstico laboratorial de T. 

gondii pode ser realizado através de testes parasitológicos, imunológicos ou pela 

biologia molecular (FIALHO et al., 2009). Ainda é possível realizar o isolamento do 

parasito através do ensaio biológico em camundongos ou cultura celular que 

proporcionam seu crescimento (DEROUIN et al., 1987).  

 

3.7.1. Diagnóstico sorológico de Toxoplasma gondii 

 

A detecção de anticorpos ainda é considerada a forma mais eficaz, pois 

fornece informações epidemiológicas da toxoplasmose, visto que o quadro clínico da 

infecção pode ser confundido com outras doenças (da SILVA et al., 2002). Os 

exames sorológicos objetivam a identificação de anticorpos específicos anti-T.gondii 

e avaliam a infecção. Os mais utilizados são teste de corante Sabin-Feldman (Dye 
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Test), hemaglutinação indireta (HAI), imunofluorescência indireta (IFI), aglutinação 

direta (MAD), teste de aglutinação modificado (MAT), teste de aglutinação de látex 

(LAT), ensaio imunoenzimático (ELISA) (DUBEY, 2010). 

A necessidade de testes simples para diagnóstico sorológico fez com que os 

testes de aglutinação se estabelecessem e tem auxiliado consideravelmente na 

detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii em humanos e também animais. O MAT 

está disponível comercialmente, entretanto o antígeno é produzido na França, 

tornando o kit caro. Alguns laboratórios brasileiros tem produzido o antígeno, porém 

seu acesso ainda é limitado. Sua eficiência na detecção de infecção aguda é baixa 

pela utilização do 2-mercaptoetanol, que removem substâncias não-específicas IgM 

ou IgM, e pode dar resultados falso negativos durante estágios iniciais de infecção  

(DUBEY, 2010; BELTRAME et al., 2012).  

Essa técnica não exige equipamentos especiais ou conjugados, podendo ser 

utilizada para testar plasma sanguíneo ou até mesmo sangue total - embora a 

preferência ainda seja o soro. Soros hemolisados não causam interferência no teste. 

A sensibilidade e especificidade do MAT foram validadas comparando dados 

sorológicos e isolamento do parasita de galinhas de vida livre, sendo considerada a 

de melhor escolha para este fim até o momento (DUBEY, 2010; DUBEY et al., 

2016). 

A HAI também é um teste de aglutinação e sua execução é mais simples, 

com velocidade de resultados mais rápida que o MAT. A detecção de anticorpos é 

considerada tardia e as infecções agudas podem ser perdidas por este teste. A HAI 

é frequentemente negativo em infecções congênitas e em animais cujos títulos são 

inferiores a 1:128 podem ser inespecíficos (DUBEY, 2010). Recentemente, Beltrame 

e colaboradores (2012) verificaram que a HAI apresentou 83% de especificidade e 

78% de sensibilidade quando comparado com o MAT, na detecção de anticorpos 

anti-T. gondii em galinhas, indicando que este poderia ser largamente utilizado na 

ausência do MAT, já que o kit está disponível comercialmente e a concordância foi 

de 81,6%, com índice kappa de 0,61 (acordo bom) entre os dois métodos. 

A IFI é considerada uma metodologia confiável, visto que seus títulos 

correspondem a outro teste, o DT. Entretanto, a necessidade de microscópio de 

fluorescência e de conjugados específicos para imunoglobulinas da espécie animal 

estudada causam um entrave na utilização desta técnica. Somado a isso, em 
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infecções congênitas a capacidade de detecção é de apenas 75%, podendo resultar 

em falsos negativos, ou haver reação cruzada com anticorpos antinucleares, 

resultando em falsos positivos. Uma modificação da IFI foi desenvolvida para 

detectar anticorpos IgM (DUBEY, 2010). 

A determinação da prevalência de anticorpos anti-T.gondii em galinhas de 

vida livre naturalmente infectadas tem importância epidemiológica, pois estes 

animais são comumente abatidos em casa e as vísceras são descartadas de 

maneira inadequada, na maioria das vezes, servindo de fonte de infecção para 

outros animais, como gatos e para o homem, pelo consumo ou manuseio incorreto, 

respectivamente (DUBEY et al., 2012). Entretanto, os diversos estudos sorológicos 

demonstram a utilização de variadas técnicas em diferentes pontos de corte, não 

havendo padronização na pesquisa de anticorpos, o que pode favorecer a sub ou 

supernotificação da ocorrência (Tabela 3.1). 

 

3.7.2. Diagnóstico molecular de Toxoplasma gondii 

 

O diagnóstico molecular tem sido amplamente realizado e é considerado 

muito útil na identificação de DNA específico do agente em diversos tecidos ou 

secreções animais. A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) amplifica o material 

genético do agente a ser pesquisado utilizando iniciadores (primers) específicos, 

facilitando a sua visualização. Contudo, essa técnica possui um custo elevado, o que 

restringe a sua utilização em diagnósticos de rotina (SINGH, 1997; ABU-DALBOUH 

et al., 2012). 

Com o surgimento da técnica de PCR-RFLP (Polimorfismo do Comprimento 

de Fragmentos de Restrição) foi possível amplificar loci gênicos específicos a partir 

de um número pequeno de células (SIBLEY et al., 1992), dando início aos estudos 

de caracterização genética de T. gondii. A partir daí foi possível classificar o 

parasito, inicialmente, em três tipos genéticos (I, II, III) e relacioná-los à virulência em 

camundongos, propondo que os isolados do Tipo I causam mortalidade em 100% 

dos animais inoculados, independente da dose, enquanto que os isolados dos Tipos 

II e III foram considerados pouco ou não virulentos para camundongos inoculados 

(HOWE; SIBLEY, 1995; HOWE et al., 1996).  
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TABELA 3.1 – Resumo da pesquisa de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em 

galinhas no Brasil, utilizando diferentes testes sorológicos, nos últimos 10 anos.  

                                                                        Galinhas  

Estado (UF) Método Ponto de 

corte 

n positivo/ 

total 

% 

positivo 

Referência 

PA MAT 1:20 20/34 58,8 DUBEY et al., 2007 

RS MAT 1:20 19/50 38 DUBEY et al., 2007 

BA IFI 1:16 6/200 3* COSTA et al., 2008 

BA IFI 1:16 50/200 25 COSTA et al., 2008 

PE, RN, MA, 

BA, CE, SE 

e AL 

MAT 1:5 81/152 53,3 de OLIVEIRA et al., 2009 

MS MAD 1:25 46/201 22,9 MARQUES et al., 2009 

PE MAT 1:5 42/50 84 DUBEY  et al., 2010 

PR MAT 1:25 28/65 43,1 AIGNER et al., 2010 

SC HAI 1:64 22/128 17,2 PERDOCINI et al., 2010 

PE MAT 1:25 80/100 80 COSTA  et al., 2012 

BA IFI 1:16 25/100 25 GONÇALVES et al., 2012 

ES HAI 1:16 206/510 40,4 BELTRAME  et al., 2012 

ES MAT 1:25 198/510 38,8 BELTRAME  et al., 2012 

RJ IFI 1:16 61/220 27.6 CASARTELLI-ALVES et al., 2012 

RJ IFI 1:16 81/135 60 CASARTELLI-ALVES et al., 2014 

RJ ELISA 1:30.000 80/135 59,2 CASARTELLI-ALVES et al., 2014 

RJ MAT 1:16 81/135 60 CASARTELLI-ALVES et al., 2014 

RJ HAI 1:16 79/135 58,5 CASARTELLI-ALVES et al., 2014 

RS IFI 1:16 102/137 74,4 CAMILO et al., 2015 

PE IFI 1:16 86/212 40,6 FERNANDES et al., 2016 

MAT – Teste de Aglutinação Modificado; IFI – Imunofluorescência Indireta; MAD – Teste de 

Aglutinação Direta; HAI – Hemaglutinação Indireta; ELISA – Enzyme Linked Imuno Sorbent 

Assay. *Animais criados em confinamento. 

 

3.8. Diversidade genética de Toxoplasma gondii 
 

A severidade clínica também apresenta variação entre as diferentes regiões 

geográficas do mundo. Existe um sucesso na predominância de linhagens clonais I, 

II e III na América do Norte, Europa, África e Ásia (BERTRANPETIT et al., 2016), 

possivelmente como consequência da ampliação significativamente de um conjunto 
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específico de genótipos de T. gondii pré-adaptados espalhados pela expansão 

recente do felídeo domésticado nessas regiões, quando comparadas às demais 

regiões (MÜLLER E HOWARD, 2016). 

 Uma situação diferente é encontrada na América do Sul. Bertranpetit, e 

colaboradores (2016) defendem a teoria de que houve introdução de um ancestral 

de T. gondii nessa região através da migração de felídeos, especialmente as 

jaguatiricas, há pelo menos 2 milhões de anos atrás, tenha se expandido 

rapidamente e se diversificando. Concomitantemente, houve o surgimento de 

diferentes gêneros de roedores (Muridae), que foram potencialmente hospedeiros 

intermediários para T. gondii, e auxiliaram no processo de ampla diversificação 

(WEBB, 2006). 

 No Brasil, os isolados de T. gondii provenientes de diferentes hospedeiros 

animais foram genotipados e constatou-se diferença entre eles e entre aqueles 

identificados em todo o mundo, demonstrando uma situação bem particular. As 

linhagens clonais são raras, principalmente o Tipo II, predominando genótipos 

atípicos ou recombinantes nas diferentes áreas geográficas estudadas. Ainda foi 

possível perceber a presença de quatro linhagens clonais brasileiras, denominadas 

de BrI, BrII, BrIII e BrIV (PENA et al., 2008; BERTRANPETIT et al., 2016).  

Outro fato importante para a compreensão da infecção por este agente 

etiológico foi a revelação da existência de um marcador molecular capaz de 

determinar a virulência dos isolados do parasito, o CS3 (PENA et al., 2008). Sua 

utilização tem demonstrado eficiência quando comparado à patogenicidade em 

camundongos, revelando-se uma maneira rápida, fácil e segura quando comparado 

ao ensaio biológico (PENA et al., 2013; SILVA et al., 2014). 

 É importante ressaltar que o Brasil ainda preserva grandes extensões de 

áreas de florestas, permitindo que os animais selvagens entrem em contato com 

ambiente peri-domicilar, e consequentemente com animais domésticos e também o 

homem. Essa interação favorece a infecção de animais selvagens por oocistos 

eliminados por felinos domésticos, ou ainda que felinos selvagens contaminem o 

ambiente com T. gondii através das suas fezes (VITALIANO et al., 2015), indicando 

uma maior diversidade.       

Galinhas de vida livre começaram a ser utilizadas nos estudos de 

variabilidade genética de T. gondii no ano de 2000 e, desde então continuam 
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auxiliando no processo elucidação da sua estrutura populacional. Posteriormente, os 

diferentes isolados de tecidos animais e humanos também foram classificados de 

acordo com os genótipos. Dessa forma, as cepas são Tipo I mais virulentas e 

sozinhas ou combinadas ao Tipo III estão relacionadas com a toxoplasmose ocular 

clínica em humanos, já os Tipos II e III são mais frequentes em animais (DUBEY et 

al., 2002; DUBEY et al., 2003; DUBEY, 2010). 

Alguns anos depois surgiu um estudo aprofundado, com frangos do mundo 

inteiro, que relacionou a variabilidade genética com as regiões geográficas. Surgiu a 

partir daí o entendimento de que embora o parasito seja uma espécie única, existe 

uma elevada diversidade genética em virtude da ampla variedade de hospedeiros e 

da sua distribuição cosmopolita (LEHMANN et al., 2006). 

Desde então diversos pesquisadores realizaram estudos em galinhas de vida 

livre (galinha caipira e galinha da angola) para indicar o perfil genético de T. gondii 

no Brasil (DUBEY et al., 2010; 2011; SOARES et al., 2011; CLEMENTINO 

ANDRADE et al., 2013; SILVA  et al., 2014; VITALIANO et al., 2015) e novos 

genótipos têm sido encontrados em diversas áreas geográficas deste país, 

confirmando sua elevada diversidade.    
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4. CAPÍTULO I 

 

 

 

LEVANTAMENTO SOROLÓGICO E DETERMINAÇÃO DA CONCORDÂNCIA 

ENTRE TESTES SOROLÓGICOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-

Toxoplasma gondii EM GALINHAS DE VIDA LIVRE 
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4.1. INTRODUÇÃO 
 
 A toxoplasmose é uma doença de distribuição cosmopolita, causada por um 

protozoário coccídio intracelular obrigatório, denominado Toxoplasma gondii, que 

infecta diversos hospedeiros animais e também o homem, sendo, portanto uma 

zoonose. Os felídeos domésticos e selvagens são os hospedeiros definitivos, pois 

somente em seu epitélio intestinal o parasito é capaz de se reproduzir 

sexuadamente gerando oocistos, que se tornarão infectantes no ambiente, enquanto 

que os demais animais homeotérmicos são hospedeiros intermediários (DUBEY, 

1998a; DUBEY et al., 1998). 

 Aves domésticas também são hospedeiros intermediários de T. gondii, 

especialmente aquelas criadas livremente, pois seu hábito alimentar diretamente no 

solo favorece a ingestão de oocistos eliminados pelos felinos. Dessa forma, os 

frangos apresentam uma importância epidemiológica para a infecção, pois através 

de estudos de prevalência de anticorpos anti-T.gondii nesses animais tem-se a 

relação com a contaminação ambiental (DUBEY, 2010). 

 As galinhas de vida livre geralmente são criadas juntamente com outros 

animais e estão em contato próximo com o homem. É comum o abate desses 

animais no próprio local de criação e, muitas vezes, suas vísceras são descartadas 

de maneira inadequada, servindo de fonte de infecção para o homem e também 

gatos, pelo manuseio incorreto ou consumo, respectivamente (DUBEY et al., 2012). 

 O diagnóstico sorológico da infecção por T. gondii pode ser realizado através 

de várias técnicas e cada uma delas apresenta benefícios e entraves para sua 

utilização. O teste de aglutinação modificado (MAT) é considerado uma técnica 

sorológica de maior sensibilidade e especificidade quando comparado a outros 

testes, e por esse motivo é amplamente utilizado na detecção de anticorpos anti-T. 

gondii em galinhas domésticas e outros animais, podendo ser considerada a técnica 

ouro, já sendo comercializada (DUBEY, 2010; DUBEY et al., 2016). 

 A imunofluorescência indireta (IFI) é uma das técnicas mais utilizadas no 

mundo inteiro para os diferentes animais na detecção de anticorpos anti-T. gondii, 

podendo ser empregada em diagnósticos, levantamentos epidemiológicos e 

inquéritos sorológicos, pois sua elevada sensibilidade permite sua ampla utilização. 

A necessidade de conjugados específicos para as imunoglobulinas dos animais 

oferece vantagem para o teste, porém esses reagentes são caros e há necessidade 
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de um microscópio de epifluorescência para realizar a leitura, o que dificulta seu uso 

(DUBEY et al., 2010). Para esta metodologia em aves são pesquisados anticorpos 

IgY considerados mais eficientes na detecção quando comparados a IgG pela sua 

produtividade e melhoria no desempenho (MUNHOZ et al., 2014).  

A hemaglutinação indireta (HAI) apresenta vantagens em relação ao MAT, por 

ser comercializado e de simples execução, fornecendo resultados em curto prazo a 

um custo menor. Sua utilização na triagem de infecção se baseia na alta 

sensibilidade e eficiência, e pela capacidade na detecção de anticorpos após um 

longo período pós-infecção, não sendo recomendado, portanto, para diagnóstico de 

toxoplasmose aguda (DUBEY, 2010; BELTRAME et al., 2012). 

  Galinhas de vida livre têm sido frequentemente testadas para determinar a 

infecção por T. gondii em diversas técnicas (DUBEY; DESMONTS, 1987; 

MARQUES et al., 2009; BELTRAME et al., 2012; GONÇALVES et al., 2012) nos 

diferentes pontos de corte. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi determinar qual 

a prevalência de anticorpos anti-T. gondii em galinhas e comparar as três técnicas 

sorológicas, MAT, HAI e IFI, em pontos de corte recomendados (1:25, 1:16, 1:16, 

respectivamente) e padronizados (1:25). 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Identificar anticorpos anti-T. gondii através do teste de aglutinação modificada 

(MAT) em galinhas de vida livre na Bahia, utilizando o ponto de corte de 1:25; 

2. Identificar anticorpos anti-T. gondii através do teste de hemaglutinação indireta 

(HAI) em galinhas de vida livre na Bahia, utilizando o ponto de corte 1:16 e 1:25; 

3. Identificar anticorpos anti-T. gondii através da reação de imunofluorescência 

indireta (IFI) em galinhas de vida livre na Bahia, no ponto de corte de 1:16 e 1:25; 

4. Avaliar a concordância entre as três técnicas sorológicas, MAT, HAI, e IFI, 

analisando os diferentes pontos de corte, através do teste kappa; 

5. Isolar T. gondii através do ensaio biológico e comparar com o resultado dos testes 

sorológicos. 
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4.3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.3.1.  Comitê de Ética 
 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da 

Universidade Federal da Bahia (número de registro 016/2011). 

 

4.3.2. Área de estudo e coleta de amostras   
 

Nesse estudo foram coletadas 504 amostras de sangue de galinhas de vida 

livre criadas em diversos municípios da microrregião de Ilhéus-Itabuna. Os sangues 

dos animais foram coletados através da punção da veia alar, ou em abatedouros 

comerciais durante a sangria. Estes sangues foram levados até o Laboratório de 

Parasitologia Veterinária do Hospital Veterinário da UESC, centrifugados a 1200g 

por 10 minutos para obtenção dos soros, e posteriormente acondicionados a -20ºC 

até que os testes sorológicos fossem realizados.  

 

4.3.3. Frequência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii pelo Teste de 

Aglutinação Modificada 

 

 Os 504 soros foram diluídos em PBS (Solução Fosfato Salina) (pH = 7,2) no 

ponto de corte de 1:25 em uma microplaca de fundo em “U”. O mix com antígeno de 

T. gondii foi preparado juntamente com Tampão Borato, 2-mercaptoetanol e azul de 

Evans. Em seguida, foram adicionados a uma microplaca de fundo em “V” 25µL do 

soro diluído e 25µL do mix contendo o antígeno, juntamente com os controles 

positivos e negativos. Posteriormente esta microplaca foi agitada por 2-3 minutos, 

revestida de papel filme e incubada a 37ºC overnight (24h), para a realização da 

primeira leitura. Em seguida, a microplaca foi incubada a 4ºC por 4-6h para a 

realização da segunda leitura (DUBEY; DESMONTS, 1987). As leituras foram 

realizadas com auxílio de um Microscópio Estereoscópico Binocular, sendo 

considerados negativos quando havia formação de botão azul no fundo do poço em 

“V” e positivos quando havia formação de uma malha/tapete azul no poço. 
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4.3.4. Comparação entre as técnicas sorológicas  

 

Das 504 amostras coletadas, 252 (50%) foram utilizadas para verificar a 

concordância entre os três testes sorológicos (MAT, HAI e RIFI).  

 

4.3.4.1.Teste de Hemaglutinação Indireta 

  

A pesquisa de anticorpos contra T. gondii através do HAI foi realizada 

utilizando o kit comercial (Imuno-HAI Toxoplasmose Wana Diagnóstica®), no ponto 

de corte 1:16 (BELTRAME et al., 2012) e 1:25. O soro foi diluído em solução 

diluidora do kit em uma microplaca de fundo em “U”, posteriormente 25µL do soro 

diluído foi transferido para a microplaca de fundo em “V”, juntamente com os 

controles positivos e negativos, bem como 25µL solução de hemácia contendo o 

antígeno de T. gondii. A microplaca foi então agitada por 2-3 minutos e permaneceu 

em repouso sobre um pano úmido por 1 hora. As leituras foram realizadas a olho nu, 

sendo considerados negativos quando havia formação de botão vermelho/marrom 

no fundo do poço em “V” e positivos quando havia formação de uma malha/tapete 

vermelho/marrom no poço.  

 

4.3.4.2. Reação de Imunofluorescência Indireta 

 

A detecção de anticorpos anti-T.gondii através da IFI foi realizada a partir da 

diluição dos soros em PBS em uma microplaca de fundo em “U”, no ponto de corte 

de 1:16 (BELTRAME et al., 2012) e 1:25. Posteriormente 10µL dos soros diluídos 

em PBS (pH = 7,2) foram transferidas para lâminas previamente sensibilizadas com 

antígenos de T. gondii, incubadas a 37ºC por 30 min, lavadas e secas. Em seguida, 

foram adicionados em cada poço 10µL do mix contendo o conjugado Anti-Chicken 

IgY (IgG) (whole molecule)-FITC, azul de Evans e PBS, novamente incubada a 37ºC 

por 30 minutos, lavadas e secas. A leitura das lâminas foi realizada utilizando o 

microscópio com sistema de epifluorescência (OLYMPUS, BX 51). Foi considerada 

positiva a reação com completa fluorescência na periferia dos taquizoítos em 50% 

ou mais da lâmina. Em todas as reações foram utilizados controles positivos e 

negativos. 
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4.3.5. Comparação da sorologia com o isolamento de Toxoplasma gondii 
 

O isolamento de T. gondii foi realizado através do ensaio biológico, utilizando 

cérebro e coração das primeiras 20 galinhas soropositivas pelo MAT, otimizado pelo 

número de camundongos disponíveis no momento. A digestão péptica foi realizada 

de acordo ao proposto por Dubey (1998b), e após o processo, 1 mL do produto foi 

inoculados pela via subcutânea em cada um dos cinco camundongos Swiss Webster 

(25-35g) utilizados por amostra. Uma segunda inoculação foi realizada 24h após a 

primeira. Dois animais receberam PBS e serviram como controle negativo. Os 

camundongos foram mantidos com ração própria para a espécie e água ad libitum 

durante os 42 dias de observação. Nesse período, aqueles animais que 

apresentaram sinais clínicos sugestivos de infecção toxoplásmica foram 

eutanasiados, sendo considerado positivo quando possível visualizar o parasito 

através da lâmina de microscopia. Posteriormente, os resultados do isolamento 

foram comparados com os testes sorológicos citados anteriormente. 

 

4.4. Análise estatística 

 

Amostras de 252 animais foram utilizadas para verificar a concordância entre 

os testes sorológicos (MAT, HAI e RIFI), avaliados através do teste kappa utilizando 

o DAG Stat (Diagnostic and Agreement Statistic) (MACKINNON, 2000), tendo MAT 

como referência. Inicialmente as técnicas foram analisadas de acordo com os pontos 

de corte 1:25 para o MAT (DUBEY; DESMONTS, 1987), 1:16 para HAI (BELTRAME 

et al., 2012) e 1:16 para IFI (GONÇALVES et al., 2012). Posteriormente os soros 

foram analisados em ponto de corte padronizado de 1:25, para HAI e IFI. Em ambas 

as situações, os níveis de concordância encontrados foram comparados com os 

níveis propostos por Landis e Koch (1977), com intervalo de confiança de 95%.  
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4.4. RESULTADOS 
  

Analisando 504 amostras de sangue de galinhas de vida livre para o teste 

MAT foi possível observar que 27% (136/504) dos animais apresentaram anticorpos 

anti-T.gondii. No ensaio biológico foram obtidos 15 isolados do parasito, sendo todos 

positivos para o MAT e HAI e apenas nove para IFI. 

A partir de 252 amostras, a análise estatística realizada entre MAT e HAI com 

os pontos de corte recomendados foi observada concordância de 86,5%, com índice 

kappa de 0,60 (acordo moderado), sensibilidade de 55,4% e especificidade de 

97,3% (Tabela 4.1). Quando os mesmos testes foram comparados com os pontos de 

corte padronizados, a análise demonstrou que a concordância foi de 80,6%, índice 

kappa de 0,34 (acordo aceitável), com sensibilidade de 27,7% e especificidade de 

98,9% (Tabela 4.2). 

 

TABELA 4.1 - Comparação entre o Teste de Aglutinação Modificado (MAT) e 

Hemaglutinação Indireta (HAI) realizados em 252 soros de galinhas de vida livre da 

Bahia, com pontos de corte de 1:25 e 1:16, respectivamente. 

HAI MAT TOTAL 

 Positivo Negativo  

Positivo 36 5 41 

Negativo 29 182 211 

TOTAL 65 187 252 

Concordância: 86,5%. Índice kappa: 0,60. Sensibilidade: 55,4%. Especificidade: 97,3%. 

Valor preditivo positivo: 87,8%. Valor preditivo negativo: 86,2%, do HAI em relação ao MAT. 

 

TABELA 4.2 - Comparação entre o Teste de Aglutinação Modificado (MAT) e 

Hemaglutinação Indireta (HAI) realizados em 252 soros de galinhas de vida livre da 

Bahia, ambos com pontos de corte de 1:25. 

HAI MAT TOTAL 

 Positivo Negativo  

Positivo 18 2 20 

Negativo 47 185 232 

TOTAL 65 187 252 

Concordância: 80,6%. Índice kappa: 0,34. Sensibilidade: 27,7%. Especificidade: 98,9%. 

Valor preditivo positivo: 90%. Valor preditivo negativo: 79,7%, de HAI em relação ao MAT. 
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Já comparando os testes MAT e IFI com os pontos de corte preconizado foi 

possível encontrar concordância de 62%, índice kappa de 0,25 (acordo aceitável), 

com sensibilidade e especificidade de 77% e 56,7%, respectivamente (Tabela 4.3). 

Após a padronização das diluições verificou-se concordância de 29%, índice kappa 

de -0,11 (sem acordo), com sensibilidade e especificidade de 66,7% e 15,6%, 

respectivamente (Tabela 4.4).  

 

TABELA 4.3 - Comparação entre o Teste de Aglutinação Modificado (MAT) e 

Imunofluorescência Indireta (IFI) realizados em 252 soros de galinhas de vida livre 

da Bahia, com pontos de corte de 1:25 e 1:16, respectivamente. 

IFI MAT TOTAL 

 Positivo Negativo  

Positivo 50 81 131 

Negativo 15 106 121 

TOTAL 65 187 252 

Concordância: 62%. Índice kappa: 0,25. Sensibilidade: 77%. Especificidade: 56,7%. Valor 

preditivo positivo: 38,2%. Valor preditivo negativo: 87,6%, de IFI em relação ao MAT. 

 

TABELA 4.4 - Comparação entre o Teste de Aglutinação Modificado (MAT) e 

Imunofluorescência Indireta (IFI) realizados em 252 soros de galinhas de vida livre 

da Bahia, ambos com pontos de corte de 1:25. 

IFI MAT TOTAL 

 Positivo Negativo  

Positivo 44 157 201 

Negativo 22 29 51 

TOTAL 66 186 252 

Concordância: 29%. Índice kappa: -0,11. Sensibilidade: 66,7%. Especificidade: 15,6%. Valor 

preditivo positivo: 21,9%. Valor preditivo negativo: 56,9%, de IFI em relação ao MAT. 
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4.5. DISCUSSÃO 
 

Analisando 504 amostras de sangue das galinhas de vida livre através do 

MAT, observou-se que a prevalência de animais apresentando anticorpos anti-

T.gondii foi de 27%. Essa prevalência em frangos na Bahia é considerada baixa 

quando comparada a outras regiões do Brasil, tais como 38,8% no Espírito Santo 

(BELTRAME et al., 2012) e 43,1% no Paraná (AIGNER et al., 2010) utilizando as 

mesmas técnica e diluição. Embora essas três regiões apresentem características 

de clima tropical, existe diferença entre as temperaturas médias anuais, sendo mais 

amenas no Paraná (20ºC), intermediárias no Espírito Santo (24ºC) e mais quentes 

na Bahia (30ºC), e temperaturas mais elevadas tendem a diminuir a manutenção de 

T. gondii no ambiente.  

Comparando os testes sorológicos MAT e HAI, os resultados encontrados 

neste estudo confirmam que o HAI pode ser utilizado na detecção de anticorpos anti-

T.gondii em galinhas de vida livre na ausência do MAT, considerada a técnica ouro 

em diagnóstico em frangos (BELTRAME et al., 2012; DUBEY, et al., 2016). Na 

diluição estabelecida de 1:16 os resultados foram superiores quando comparados ao 

ponto de corte padronizado, sendo encontrados os acordos moderado (Tabelas 4.1) 

e aceitável (Tabela 4.2), respectivamente.  

A viabilidade na utilização de HAI pode ser reforçada pelo fato de que os 15 

isolados obtidos no ensaio biológico foram positivos para ambos os testes. Vale 

ressaltar que os kits de HAI são mais acessíveis que o MAT e estão disponíveis 

comercialmente no Brasil, o que facilita a realização de estudos epidemiológicos 

sobre a toxoplasmose em animais e humanos no país. O cuidado que se deve ter 

em relação à técnica é avaliar o acordo para cada kit, pois a produção de antígenos 

ainda não está totalmente padronizada (DUBEY et al., 2010; BELTRAME et al., 

2012; DUBEY et al., 2016). 

A comparação entre as técnicas MAT e IFI com o ponto de corte estabelecido 

evidenciou acordo aceitável (Tabela 4.3), enquanto que após a padronização não 

houve acordo entre os testes (Tabela 4.4). Diante desses resultados a utilização da 

IFI deve ser reavaliada, visto que diversos estudos epidemiológicos a utilizam 

largamente como teste diagnóstico de anticorpos anti-T.gondii (CASARTELLI-

ALVES et al., 2014; CAMILO et al., 2015; FERNANDES et al., 2016). 
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A cautela na utilização da IFI é imprescindível visto que dos 15 isolados 

obtidos através do ensaio biológico no presente estudo, apenas nove foram positivos 

para esta técnica, tendo, portanto seis animais isolados não detectáveis ao teste. 

Situação semelhante já foi descrita em frango anteriormente, quando dois isolados 

foram obtidos a partir de frangos soronegativos para este método (BRANDÃO et al., 

2006).  
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4.6. CONCLUSÃO 
 

Este estudo demonstrou que a infecção por Toxoplasma gondii está presente 

em galinhas de vida livre na Bahia, em menor proporção quando comparada à 

outros Estados do Brasil. Verificou-se que as diferentes técnicas e diluições 

interferem na detecção de anticorpos anti-T.gondii, sendo o MAT ainda a melhor 

técnica para este feito, entretanto em sua ausência a HAI pode ser utilizada na 

diluição 1:16 e a IFI não é indicada em nenhum ponto de corte.  
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5. CAPÍTULO II 

 

 

DIVERSIDADE GENÉTICA DE Toxoplasma gondii EM ISOLADOS DE GALINHAS 

DE VIDA LIVRE NA BAHIA, BRASIL. 
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5.1. INTRODUÇÃO 
 

Toxoplasma gondii é um protozoário, parasita intracelular obrigatório capaz de 

infectar vários hospedeiros animais e humanos e responsável por uma zoonose 

(DUBEY; JONES, 2008). O uso de galinhas de vida livre desempenha um papel 

importante na identificação da contaminação ambiental, uma vez que seu hábito 

alimentar direto no solo favorece a ingestão direta de oocistos eliminados por 

hospedeiros definitivos (felídeos) (DUBEY et al., 1998). Por essa razão, têm sido 

amplamente utilizadas em estudos de genotipagem de T. gondii no Brasil e no resto 

do mundo (DUBEY et al., 2012). 

Ao contrário dos haplótipos clonais presentes na Europa e na América do 

Norte (I, II e III), uma grande diversidade genética e biológica da população de T. 

gondii foi identificada no Brasil, revelando um grande número de genótipos, bem 

como certas linhagens clonais brasileiras (BrI, BrII, BrIII, e BrIV) (PENA et al., 2008). 

Essa grande heterogeneidade está relacionada à eficiência na reprodução sexual do 

parasita e à ingestão de oocistos de diferentes hospedeiros (FERREIRA et al., 2006; 

DUBEY et al., 2012). 

Estudos de genotipagem de T. gondii são importantes para determinar as 

características genéticas do parasita nos isolados de diferentes animais. Na Bahia, 

Estado com extensão territorial de aproximadamente 567.295km2 - superior a países 

como a França e Alemanha, foi possível analisar geneticamente os isolados de 

suínos de T. gondii (BEZERRA et al., 2012), ovinos (MACIEL et al. , 2014) e ouriço-

preto (BEZERRA et al., 2015). Em 2008, Dubey e colaboradores realizaram 

genotipagem de isolados de galinhas de vida livre no Brasil e identificou três 

genótipos de apenas quatro isolados da Bahia, levando a necessidade de novos 

estudos para esclarecer os mecanismos subjacentes da infecção parasitária e os 

riscos relacionados no Estado. 

Nenhum dos estudos anteriores realizados na Bahia utilizou o marcador CS3 - 

descrito em 2008 como uma ferramenta rápida, segura e prática para determinar a 

virulência de cepas de T.gondii (PENA et al., 2008). Estudos anteriores 

demonstraram que o alelo III está associado à não virulência em camundongos 

(DUBEY et al., 2010), enquanto os alelos I e II estão associados à virulência alta e 

intermediária, respectivamente (PENA et al., 2013). Silva e colaboradores (2014) 
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descreveram a associação entre alelos e virulência em camundongos utilizando 

isolados de animais e humanos em Minas Gerais. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi caracterizar geneticamente 25 

isolados de galinhas de vida livre da Bahia por meio da técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase - Fragmentos de Restrição de Comprimentos Polimórficos 

(PCR-RFLP), utilizando onze marcadores genéticos para avaliar as cepas tanto 

biológica como geneticamente. Com os resultados obtidos a partir da análise do 

locus CS3, também foi possível verificar a relação da presença dos alelos I, II e III 

com patogenicidade em camundongos para melhor compreensão das características 

de T. gondii na Bahia. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Obter isolados de Toxoplasma gondii a partir de tecidos de galinhas de vida livre, 

através do ensaio biológico; 

2. Caracterizar geneticamente os isolados de T. gondii obtidos a partir de galinhas 

de vida livre através da PCR-RFLP; 

3. Verificar a relação da presença dos alelos I, II e III, obtidos a partir da análise do 

locus CS3, com a patogenicidade em camundongos para compreensão das 

características de T. gondii na Bahia;  

4. Avaliar a relação filogenética dos isolados caracterizados entre si e com os 

controles utilizados, através do padrão de bandas da PCR/RFLP. 
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5.3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

5.3.1. Comitê de Ética 
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da 

Universidade Federal da Bahia (número de registro 016/2011) e pela Universidade 

Estadual de Feira de Santana (números de registro 005/2011 e 005/2013). 

 

5.3.2. Área de estudo 
 

Foram obtidas amostras de tecidos de galinhas de vida livre de três 

microrregiões da Bahia: Metropolitana de Salvador, Feira de Santana e Ilhéus-

Itabuna. As duas primeiras microrregiões têm características semelhantes em 

relação à urbanização crescente, uma vez que são grandes centros urbanos. Juntas, 

elas têm uma extensão territorial de aproximadamente 15.000km2, compreendendo 

34 municípios. A microrregião de Feira de Santana ainda preserva uma zona não 

urbanizada caracterizada por condições climáticas semiáridas, incluindo baixas 

chuvas, risco de seca superior a 60% e umidade relativa média de 50%, o que 

dificulta o fortalecimento da Agricultura e Pecuária na região (BRASIL, 2012). 

Por sua vez, a microrregião de Ilhéus-Itabuna tem uma extensão territorial de 

cerca de 22.000km2, cobrindo 41 municípios sob condições climáticas tropical 

úmido. Esta região ainda preserva uma extensa área não urbanizada que inclui a 

Mata Atlântica, Florestas Costeiras e de Interior da Bahia e a Reserva Biológica de 

Una, favorecendo a manutenção da biodiversidade e o crescimento populacional da 

fauna local, além de permitir o contato entre a fauna, animais domésticos e humanos 

(BEZERRA et al., 2015, BRASIL, 2012). 

 

5.3.3. Isolados de Toxoplasma gondii e ensaio biológico 
 

Foram utilizados 25 isolados de T. gondii obtidos de galinhas de vida livre 

soropositivas das três microrregiões da Bahia, que foram inoculadas em 

camundongos Swiss Webster (25-35g), após o processo de digestão péptica 

(DUBEY, 1998b). O volume de 1mL do produto da digestão foi inoculado pela via 

subcutânea em cada um dos cinco camundongos utilizados por amostra, com uma 

reinoculação 24h após a primeira inoculação. Dois animais receberam PBS e 
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serviram como controle negativo. Esses animais foram observados durante 42 dias, 

sendo alimentados com ração própria para a espécie e água ad libitum. Aqueles que 

apresentaram sinais clínicos referentes à infecção pelo parasito foram eutanasiados 

e seus órgão retirados para posterior análise. Quatro isolados (TgCkBr 284-287) 

foram derivados de estudos anteriores (COSTA et al., 2008; GONÇALVES et al., 

2012), ambos da microrregião de Salvador, foram propagados em células Vero e 

armazenados em nitrogênio líquido durante 5 a 8 anos. Estes quatro isolados foram 

recuperados em cultura celular para o presente estudo. Seis isolados (TgCkBr 288-

293) foram obtidos a partir da microrregião de Feira de Santana e 15 isolados 

(TgCkBr 294-308) da microrregião de Ilhéus-Itabuna.  

 
5.3.4. Detecção de DNA de Toxoplasma gondii por PCR 

 

O DNA foi extraído dos tecidos de cérebro e coração das galinhas de vida 

livre e dos tecidos do baço, cérebro, coração, fígado e pulmão dos camundongos 

utilizando o kit Easy-DNA® (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) e posteriormente 

armazenado a -20ºC. A amplificação do DNA de T. gondii foi realizada utilizando os 

primers Tox4 (5'-CGCTGCAGGGAGGAAGACGAAAGTTG-3') e Tox5                                           

(3'-CGCTGCAGACACAGTGCATCTGGATT-5'), resultando num fragmento de 529 

pb (HOMAN et al., 2000). 

A reação de PCR foi estabelecida com 1x de tampão de PCR, 2mM de MgCl2, 

200μM de cada dNTP, 0,30μM de cada primer (direto e reverso), 0,5U de Taq DNA 

Polymerase Platinum® (Invitrogen) e 1,5μL de DNA extraído. As condições de PCR 

foram as seguintes: 95°C durante 4 minutos, seguidos por 35 ciclos a 94°C durante 

30 segundos, 60°C durante 1 minuto e 72°C durante 1,5 minutos, seguido de 

extensão final a 72ºC durante 2 minutos. Os produtos de PCR foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose a 2%, corados com SYBR® Safe (Invitrogen) e 

fotodocumentados. 

 

5.3.5. Genotipagem de múltiplos loci por PCR-RFLP 
 

Algumas modificações foram feitas a partir de SU et al. (2010). Realizou-se 

uma reação de PCR multiplex primária em 25μL de volume total contendo 1x de 

tampão de PCR, 2mM de MgCl2, 200μM de dNTPs, 0,10μM de cada primer (direto e 
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reverso), 0,5U de Taq DNA Polymerase Platinum®, 1,5μL do DNA extraído e água 

ultrapura Milli-Q até completar o volume. A reação foi incubada a 95°C durante 4 

minutos, seguida por 25 ciclos a 94°C durante 30 segundos, 55°C durante 30 

egundos e 72°C durante 1,5 minutos, seguido de extensão final a 72ºC durante 2 

minutos.  

Os produtos de multiplex foram diluídos 1:1 em água ultrapura Milli-Q e 

depois utilizados em nPCR. Cada reação de 25μL continha 1x tampão de PCR, 2mM 

de MgCl2, 200μM de dNTPs, 0,30μM de cada primer utilizado separadamente (direto 

e reverso), 0,5 U de Taq DNA Polymerase Platinum®, 1,5μL de produto de PCR 

multiplex diluído e água ultrapura Milli-Q até completar o volume. As reações foram 

realizadas nas seguintes condições: 95°C durante 4 minutos, seguidos por 35 ciclos 

a 94°C durante 30 segundos, 60°C durante 1 minuto e 72°C durante 2 minutos, 

seguido de extensão final a 72ºC durante 2 minutos. 

Os produtos nPCR foram tratados com suas respectivas enzimas de restrição, 

analisados por eletroforese em gel de agarose a 2%, 2,5% e 3%, corados com 

SYBR® Safe (Invitrogen) e fotodocumentados para revelar os padrões PCR-RFLP 

dos isolados. Cada isolado foi caracterizado utilizando onze marcadores genéticos 

(SAG1, 5'+3'SAG2, alt.SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-2, L358, PK1, Apico 

e CS3) (DUBEY et al., 2006, 2007, PENA et al., 2008) (Tabela 5.1). Dois controles 

negativos foram utilizados: estirpe de fibroblastos de prepúcio humano (HFF) e água 

ultrapura Milli-Q. Os controles positivos utilizados foram: genótipos de tipo I (estirpe 

RH), tipo II (estirpe PTG) e tipo III (estirpe CTG) e estirpes de referência (TgCgCa1, 

MAS e TgCatBr5). Os padrões das bandas de DNA das amostras foram comparados 

com os genótipos depositados em ToxoDB (http://toxodb.org/toxo/). 

 



 

50 
 

TABELA 5.1 - Resumo dos primers para multiplex multiloci, nPCR e PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 

Marcador Multiplex PCR primers (externos) nPCR primers (internos) nPCR 

(bp) 

Enzimas de 

restrição* 

Temperatura e 

tempo de incubação 

Referência  

SAG1 F**:GTTCTAACCACGCACCCTGAG 
R***:AAGAGTGGGAGGCTCTGTGA 

F: CAATGTGCACCTGTAGGAAGC 
R:GTGGTTCTCCGTCGGTGTGAG 

390 Sau96I + HaeII 37°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2006 

5’SAG2 Não é necessário. O fragmento de 
DNA para 5'SAG2 é coberto pelos 
iniciadores externos de alt.SAG2. 

F:GAAATGTTTCAGGTTGCTGC 
R:GCAAGAGCGAACTTGAACAC 

242 MboI 37°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2006 

3’SAG2 F:TCTGTTCTCCGAAGTGACTCC 
R:TCAAAGCGTGCATTATCGC 

F:ATTCTCATGCCTCCGCTTC 
R:AACGTTTCACGAAGGCACAC 

222 HhaI 37°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2006 

alt.SAG2 F:GGAACGCGAACAATGAGTTT 
R:GCACTGTTGTCCAGGGTTTT 

F:ACCCATCTGCGAAGAAAACG 
R:ATTTCGACCAGCGGGAGCAC 

546 HinfI +TaqI 37°C 30min, 65°C 30 
min. 2,5% gel 

Dubey et al., 2007 

SAG3 F:CAACTCTCACCATTCCACCC 
R:GCGCGTTGTTAGACAAGACA 

F:TCTTGTCGGGTGTTCACTCA 
R:CACAAGGAGACCGAGAAGGA 

225 NciI 37°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2006 

BTUB F:TCCAAAATGAGAGAAATCGT 
R:AAATTGAAATGACGGAAGAA 

F:GAGGTCATCTCGGACGAACA 
R:TTGTAGGAACACCCGGACGC 

411 BsiEI + TaqI 60°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2006 

GRA6 F:ATTTGTGTTTCCGAGCAGGT 
R:GCACCTTCGCTTGTGGTT 

F:TTTCCGAGCAGGTGACCT 
R:TCGCCGAAGAGTTGACATAG 

344 MseI 37°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2006 

C22-8 F:TGATGCATCCATGCGTTTAT 
R:CCTCCACTTCTTCGGTCTCA 

F:TCTCTCTACGTGGACGCC 
R:AGGTGCTTGGATATTCGC 

521 BsmAI + MboII 37°C 30min, 55°C 30 
min. 2,5% gel 

Dubey et al., 2007 

C29-2 F:ACCCACTGAGCGAAAAGAAA 
R:AGGGTCTCTTGCGCATACAT 

F:AGTTCTGCAGAGTGTCGC 
R:TGTCTAGGAAAGAGGCGC 

446 HpyCH4IV + 
RsaI 

37°C 1h. 2% gel Dubey et al., 2007 

L358 F:TCTCTCGACTTCGCCTCTTC 
R:GCAATTTCCTCGAAGACAGG 

F:AGGAGGCGTAGCGCAAGT 
R:CCCTCTGGCTGCAGTGCT 

418 HaeIII + NlaIII 37°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2007 

PK1 F:GAAAGCTGTCCACCCTGAAA 
R:AGAAAGCTCCGTGCAGTGAT 

F:CGCAAAGGGAGACAATCAGT 
R:TCATCGCTGAATCTCATTGC 

903 AvaI + RsaI 37°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2007 

APICO F:ATGGTTTTAACCCTAGATTGTGG 
R:ACGGAATTAATGAGATTTGAA 

F:GCAAATTCTTGAATTCTCAGTT 
R:GGGATTCGAACCCTTGATA 

640 AflII + DdeI 37°C 1h. 2,5% gel Dubey et al., 2007 

CS3 F:GTGTATCTCCGAGGGGGTCT 
R:TGTGACTTCTTCGCATCGAC 

F:AGCGGATTTCCAACACTGTC 
R:CTGCTGCATTCACAAACTCC 

557 NlaIII + MboI 37°C 1h. 2,5% gel Pena et al., 2008 

* Em todas as reações foi usado o CutSmart Buffer®; **F: forward primer; ***R: reverse primer 
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5.3.6. Análise de agrupamentos e diversidade de isolados de Toxoplasma gondii 
 

O dendrograma foi construído com o programa PAST (HAMMER et al., 2001) 

versão 2.17c com base nos padrões de banda obtidos através de PCR-RFLP 

usando os onze marcadores genéticos testados por meio do algoritmo de 

agrupamento de vizinho mais próximo. 

A análise de agrupamento baseou-se numa matriz binária que representa a 

presença/ausência de bandas numa amostra. A matriz de similaridade foi obtida de 

acordo com os dados do coeficiente de similaridade (SD). SD (valores entre 0 e 1) é 

uma determinação aritmética do grau em que os padrões de banda são semelhantes 

(isto é, contêm as mesmas bandas). O SD foi calculado utilizando a fórmula SD = 

2nAB/(nA + nB), onde nA é o número de bandas de PCR-RFLP na linha A, nB é o 

número de bandas na linha B e nAB é o número de bandas comuns às linhas A e B. 

Os agrupamentos foram determinados por comparação sequencial dos padrões e 

construção de um dendrograma refletindo as semelhanças relativas utilizando o 

método Dice. 

Foram analisados os isolados de T. gondii de galinhas de vida livre, bem 

como as cepas de T. gondii utilizadas como controles neste estudo (RH, PTG, CTG, 

TgCgCa1, MAS e TgCatBr5). 
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5.4. RESULTADOS 
 

Oito genótipos de T. gondii foram identificados entre os 25 isolados usando os 

onze marcadores genéticos aqui designados como #1 a #8 (Tabela 5.2). Dois 

genótipos foram encontrados nas microrregiões de Salvador e Feira de Santana, e 

seis na microrregião de Ilhéus-Itabuna. A presença de infecções mistas foi verificada 

em cinco isolados (TgCkBr 284, 287, 297, 298 e 299). Entre os oito genótipos 

identificados, quatro estavam presentes em isolados únicos (#5 a #8), enquanto os 

demais em dois ou mais isolados, um dos quais correspondeu à linhagem clonal 

brasileira BrIII (#1). Três genótipos foram considerados novos (#5, #6 e #7). Dois 

isolados (TgCkBr 300 e 306) apresentaram genótipos incompletos e não puderam 

ser determinados em alguns loci (Tabela 5.2). 

No locus c22-8 foi encontrado um alelo único (u-1). Os alelos I e III estavam 

presentes em maior frequência em loci diferentes quando comparados ao alelo II, e 

estes foram associados à infecção mista de cinco isolados nos marcadores 

5'+3'SAG2, SAG3 e c29-2 (Tabela 5.3). Metade dos genótipos continham 

combinações de alelos I, II e III, além dos isolados mistos. Dois isolados (TgCkBr 

298 e 299) diferiram do genótipo brasileiro BrII apenas no locus c29-2. Nenhum 

isolado foi correspondente às estirpes clonais I, II ou III. 

Os perfis de bandas de PCR-RFLP confirmaram a diversidade genética dos 

isolados de galinha de vida livre e identificaram várias semelhanças entre as 

amostras quando comparadas aos controles utilizados neste estudo (Figura 5.1). Os 

isolados das microrregiões de Salvador e Feira de Santana estavam intimamente 

relacionados entre si e com o CTG (tipo III), considerados não virulentos. Os 

isolados da microrregião de Ilhéus-Itabuna apresentaram maior variabilidade e foram 

mais estreitamente relacionados entre si e com os controles utilizados neste estudo, 

considerados de virulência alta (HR) e intermediária (PTG, TgCgCa1, MAS e 

TgCatBr5). 
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TABELA 5.2. Genotipagem de multiloci de isolados de Toxoplasma gondii de galinhas de vida livre da Bahia, Brasil, por análise de 

PCR-RFLP. 

   Marcador Molecular 

 

Genótipo 

 

Isolado 

 

SAG1 

 

5’3’SAG2 

 

alt.SAG2 

 

SAG3 

 

BTUB 

 

GRA6 

 

c22-8 

 

c29-2 

 

L358 

 

PK1 

 

Apico 

 

CS3 

Referência (I) RH I I I I I I I I I I I I 

Referência (II) PTG II ou III II II II II II II II II II II II 

Referência (III) CTG II ou III III III III III III III III III III III III 

Referência TgCgCa1 (COUGAR) I II II III II II II u-1* I u-2* I II 

Referência MAS u-1 I II III III III u-1 I I III I II 

Referência TgCatBr5 I III III III III III I I I u-1 I II 

#1 (BrIII) 2 (TgCkBr 285,286) I III III III III III II III III III III III 

#2 6 (TgCkBr 288, 289, 290, 

291, 292, 293) 

I I I I I III II III III I III III 

#3 2 (Tg294, 295) I III III III I III u-1 I I I III I 

#4 4 (TgCkBr 296, 301, 305, 

308) 

I III III III III III I III III I III I 

#5 1 (TgCkBr 302) I I I III I I II I III I III I 

#6 1 (TgCkBr303) I III III III III II I III III I III I 

#7 1 (TgCkBr 304) I I I III I III u-1 I I I I I 

#8 1 (TgCkBr307) I I I III I III II I III I III I 

Incompleto 1 (TgCkBr 300) I  III III III I n.d.** n.d. III I n.d. III I 

Incompleto 1 (TgCkBr306) I III III III n.d. III n.d. n.d. n.d. I III I 

Misto 1 (TgCkBr284) I I I I e III I III III III I I III III 

Misto 1 (TgCkBr 287) I I I I e III I III II III III I III III 

Misto 1 (TgCkBr 297) I I e III III III I II u-1 I I I I I 

Misto 2 (TgCkBr 298, 299) I I II III III III I I e III I II III I 

*u-1, u-2 – alelos atípicos; **não determinado 
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TABELA 5.3. Distribuição dos alelos dos isolados de Toxoplasma gondii de galinhas de vida livre obtidos na Bahia, Brasil através 

da análise de onze marcadores moleculares da PCR-RFLP. 

   Marcador Molecular 

 

Alelo n (%) 

 

SAG1 

 

5’3’SAG2 

 

alt.SAG2 

 

SAG3 

 

BTUB 

 

GRA6 

 

c22-8 

 

c29-2 

 

L358 

 

PK1 

 

Apico 

 

CS3 

I 25 (100%) 0 11 (44%) 6 (24%) 15 (60%) 1 (4%) 7 (28%) 6 (24%) 8 (32) 20 (80%) 2 (8%) 15 (60%) 

II 0 13 (52%) 2 (8%) 0 0 2 (8%) 11 (44%) 0 0 2 (8%) 0 0 

III 0 11(44%) 12 (48%) 17 (68%) 9 (36%) 21 (84%) 1 (4%) 16 (64%) 16 (64%) 2 (8%) 23 (92%) 10 (40%) 

I e III 0 1 (4%) 0 2 (8%) 0 0 0 2 (8%) 0 0 0 0 

n.d. 0 0 0 0 1 (4%) 1 (4%) 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 0 0 

u-1 0 0 0 0 0 0 4 (16%) 0 0 0 0 0 

Total 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25(100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 

u-1 – alelo atípico; n.d. – não determinado  
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FIGURA 5.1 - Dendrograma de linhagens de Toxoplasma gondii determinadas por padrão 
de bandas de PCR-RFLP utilizando onze marcadores genéticos (SAG1, 5'+3'SAG2, 
alt.SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, C29-2, L358, PK1, Apico e CS3). A árvore foi 
construída usando o método Neighbor joining clustering após bootstrapping com 1000 
repetições e as distâncias foram calculadas usando o método Dice. 

LEGENDA: 

 
A: Microrregião Metropolitana de Salvador 
 
B: Microrregião de Feira de Santana 
 
C: Microrregião de Ilhéus-Itabuna 
 
M.I.: Infecção mista 
 
______________ Isolados virulentos 
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Analisando a virulência de camundongos inoculados no período de 42 dias, 

juntamente com os dados do locus CS3 (marcador de virulência), observou-se 

concordância entre a mortalidade dos animais e a presença dos alelos I e III 

encontrados neste estudo. Entre os 25 isolados, 60% (15/25) apresentaram o alelo I 

e causaram sinais clínicos em camundongos com consequente morte. Os demais 

isolados apresentaram o alelo III para o locus CS3 e foram responsáveis pela 

sobrevivência dos animais inoculados (Tabelas 5.2 e 5.4). 

Os 15 isolados capazes de causar doença em camundongos originaram-se 

da microrregião de Ilhéus-Itabuna (Tabela 5.4). Os sinais clínicos apareceram entre 

o 5º e o 42º dia pós-inoculação (p.i.), com um período médio de 12-25 dias para a 

sua apresentação. Os animais doentes foram eutanasiados imediatamente após a 

apresentação dos sintomas. A PCR dos tecidos das galinhas revelou presença de 

DNA de T. gondii em 42,9% dos fragmentos cerebrais e 28,6% dos fragmentos 

cardíacos. Os PCR dos tecidos de camundongos foram positivos em todos os 

órgãos testados (baço, cérebro, coração, fígado e pulmão) e, em certos casos, 

mesmo em animais que não apresentaram sinais clínicos. 
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TABELA 5.4. Detecção de Toxoplasma gondii em amostras de galinhas de vida livre 

naturalmente infectadas por PCR associadas ao ensaio biológico. 

Isolados Ensaio biológico PCR galinha PCR 

camundongo 

Referência 

 n óbito dia do  

óbito 

Cérebro Coração n positivos  

TgCkBr 284 n.a.* d41** n.a. n.a. n.a. GONÇALVES et al.,  2012 

TgCkBr 285 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. COSTA et al., 2008 

TgCkBr 286 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. COSTA et al., 2008 

TgCkBr 287 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. GONÇALVES et al., 2012 

TgCkBr 288 0/3 d60** n.a. n.a. n.a. Este estudo 

TgCkBr 289 0/3 d60** n.a. n.a. n.a. Este estudo 

TgCkBr 290 0/3 d60** n.a. n.a. n.a. Este estudo 

TgCkBr 291 0/3 d60** n.a. n.a. n.a. Este estudo 

TgCkBr 292 0/3 d60** n.a. n.a. n.a. Este estudo 

TgCkBr 293 0/3 d60** n.a. n.a. n.a. Este estudo 

TgCkBr 294 5/5 d12-d31 + - 4/5 Este estudo 

TgCkBr 295 5/5 d10-d22 + + 4/5*** Este estudo 

TgCkBr 296 5/5 d14-d23 + - 4/5 Este estudo 

TgCkBr 297 4/5 d11-d18 + + 5/5 Este estudo 

TgCkBr 298 2/5 d12-d16 + + 5/5 Este estudo 

TgCkBr 299 5/5 d09 - - 5/5 Este estudo 

TgCkBr 300 1/5 d13-d42 - - 1/5 Este estudo 

TgCkBr 301 5/5 d12-d30 - - 5/5 Este estudo 

TgCkBr 302 5/5 d11-d19 - - 5/5 Este estudo 

TgCkBr 303 5/5 d13-d23 - - 3/5 Este estudo 

TgCkBr 304 3/5 d11-d35 - - 3/5 Este estudo 

TgCkBr 305 3/5 d14-d32 - - 5/5 Este estudo 

TgCkBr 306 3/5 d15-d33 - - 3/5 Este estudo 

TgCkBr 307 5/5 d16-d29 + + 4/5 Este estudo 

TgCkBr 308 5/5 d05-d20 * * 2/5 Este estudo 

*não aplicável; **camundongo sacrificado; ***um camundongo descartado.  
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5.5. DISCUSSÃO 
 

Neste estudo, foram identificados oito genótipos de T. gondii de 25 isolados 

de galinhas de vida livre, sendo quatro deles representados por isolados únicos 

(Tabela 5.2), aspecto já observado em suínos na Bahia (BEZERRA et al. , 2012). 

Essa elevada proporção indica uma circulação de muitos genótipos originais no 

ambiente (DUBEY et al., 2008), devido à alta biodiversidade e ao contato próximo de 

animais selvagens e domésticos, especialmente felídeos. Foram observados cinco 

genótipos previamente descritos, três dos quais representados por um isolado único, 

confirmando a alta diversidade de linhagens e variabilidade genética de T. gondii no 

Brasil (PENA et al., 2008; DUBEY et al., 2012). 

Dentre os genótipos encontrados na região e descritos neste estudo, foi 

detectada a linhagem clonal brasileira BrIII (#1) em dois isolados (TgCkBr 285 e 

286), confirmando sua expansão entre as localidades e os diferentes hospedeiros 

(PENA et al 2008), uma vez que esse tipo não havia sido detectado nessa região em 

nenhum estudo prévio. Seis isolados (TgCkBr288-293) mostraram o genótipo #2, 

que já foi detectado na microrregião de Feira de Santana (DUBEY et al., 2008), 

indicando sua permanência no ambiente. 

Os isolados TgCkBr 298 e 299 diferiram da linhagem clonal brasileira BrII 

exclusivamente devido à presença de alelos mistos I e III no locus c29-2. Outras 

infecções mistas foram observadas em três outros isolados (TgCkBr 284, 287 e 297) 

com os alelos I e III nos loci 5'+3'SAG2 e SAG3. Os relatos de infecções mistas são 

comuns entre os isolados de galinha de vida livre e resultam de infecções 

simultâneas ou reinfecção subsequente com diferentes genótipos do parasita 

através da ingestão de oocistos liberados no ambiente por felídeos (DUBEY et al., 

2003; SOARES et al., 2011). Em dois isolados (TgCkBr 300 e 306) não foi possível 

determinar o genótipo, pois não houve amplificação em alguns loci. A diferença entre 

um locus é determinante para caracterizar o genótipo e, portanto, esses isolados 

foram classificados como incompletos (Tabela 5.2). 

Observamos a presença de certos genótipos clonais nas microrregiões, 

representadas por oito isolados de Salvador e Feira de Santana, o que pode ser 

confirmado pelo fato de que um genótipo (#1) corresponde à linhagem clonal 

brasileira BrIII previamente descrita (PENA et al., 2008). O outro genótipo (#2) 

estava localizado na mesma região (DUBEY et al., 2008, de OLIVEIRA et al., 2009) 
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e continua a persistir. Dois isolados mistos (TgCkBr 284 e 287) foram geneticamente 

semelhantes ao genótipo #2, e esta baixa diversidade pode ser justificada pelas 

características climáticas e de urbanização das duas regiões (BRASIL, 2012), que 

reduzem a possibilidade de diversidade do hospedeiro e, consequentemente, 

diversidade de parasitas. 

A maior variabilidade genética foi encontrada na microrregião de Ilhéus-

Itabuna, onde 75% dos genótipos identificados foram provenientes deste local, 

incluindo aqueles que não haviam sido previamente relatados (3/6) e aqueles 

representados por isolados únicos (4/6). Além disso, três outros isolados (TgCkBr 

297-299) mostraram duas infecções mistas. Esse resultado pode estar relacionado à 

maior biodiversidade de animais presentes nesta área e à conservação da Mata 

Atlântica e outros territórios florestais que permitem o movimento frequente de 

felídeos selvagens entre felinos domésticos e outros hospedeiros (BEZERRA et al., 

2015), contribuindo com a alta variabilidade observada. 

A presença de hospedeiros definitivos e carnívoros ainda são aspectos 

fundamentais para a expansão e manutenção de T. gondii no meio ambiente. 

Estudos em todo o mundo têm mostrado a maior variabilidade genética do parasito 

na América do Sul, o que sugere que seu surgimento a partir de lá e se espalhou por 

toda a América, e mais tarde tornou-se cosmopolita. Assim, a baixa clonalidade e o 

alto polimorfismo são características de isolados da América do Sul 

(BERTRANPETIT et al., 2016). 

A análise dos 25 isolados no locus CS3 revelou apenas os alelos I e III 

(Tabela 5.2). Extrapolando a patogenicidade observada no ensaio biológico, os 

achados foram consistentes com a virulência observada em camundongos 

previamente infectados. O alelo I é frequentemente associado à virulência alta e 

intermediária, ao contrário do alelo III, que é responsável pela sobrevivência desses 

animais (PENA et al., 2008, 2013, SILVA et al., 2014). Neste estudo, todos os 

isolados que apresentaram alelo III para locus CS3 não foram capazes de causar 

doença em 42 dias p.i., exceto o isolado TgCkBr 284 que desencadeou sinais 

clínicos em camundongos causando uma infecção mista. Para outros isolados 

(TgCkBr 288-293), os camundongos foram sacrificados aos 60 dias p.i. sem 

alterações clínicas (Tabela 5.4). 
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Entre os isolados que tiveram o alelo I no locus CS3, a doença em 

camundongos apareceu do 5º ao 42º dia p.i. Sessenta por cento dos isolados 

causaram sinais clínicos em todos os camundongos inoculados, indicando alta 

virulência. Mesmo aqueles animais que não morreram apresentaram sinais clínicos 

associados à infecção por T. gondii, como pelos eriçados e ascite, e a presença do 

DNA do parasita pôde ser observada por PCR. Fica claro que o marcador CS3 pode 

ser amplamente utilizado como indicador de virulência do parasita, uma vez que tem 

sido previamente considerado como uma alternativa rápida e prática para analisar a 

virulência em comparação com o ensaio biológico (PENA et al. 2008, SILVA et al., 

2014). 

A análise molecular revelou que a presença de DNA de T. gondii foi mais 

frequente em cérebros (42,9%) do que em corações (28,6%) de galinhas de vida 

livre (Tabela 5.4). Embora a carne de frango não seja consumida crua ou mal cozida 

por humanos e estes animais sejam clinicamente resistentes à toxoplasmose, eles 

são epidemiologicamente importantes como indicadores de contaminação ambiental 

por oocistos (DUBEY, 2010) e podem servir como alimento para hospedeiros 

carnívoros, aumentando as chances de infecção. 

Quanto aos camundongos, observou-se a presença de DNA do parasito em 

todos os órgãos analisados (baço, cérebro, coração, fígado e pulmão) em animais 

que foram PCR positivos e mesmo nos animais que não apresentavam sinais 

clínicos (Tabela 5.4). Estes resultados revelaram a eficiência dos isolados de T. 

gondii na disseminação da infecção em camundongos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

5.6. CONCLUSÃO 
 

Este estudo demonstrou a alta variabilidade genética de T. gondii na Bahia, 

confirmando que a diversidade de parasito no Brasil é tão grande quanto na América 

do Sul e maior na Europa e América do Norte, onde os genótipos clonais são difíceis 

de encontrar. Foi possível confirmar que o marcador CS3 foi útil na avaliação da 

virulência em camundongos, e pode ser usado de forma segura, rápida e prática. Os 

dados biológicos e genéticos deste estudo forneceram informações para entender as 

características de T. gondii na Bahia, tanto em animais como em seres humanos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo sobre a toxoplasmose realizado na Bahia confirmou a presença 

da infecção por Toxoplasma gondii em galinhas de vida livre, revelando cepas 

altamente virulentas para os diferentes hospedeiros selvagens e domésticos. 

Sugere-se que em outras microrregiões do Estado também haja um levantamento 

do perfil genético do parasito para maior compreensão das características genéticas 

de T. gondii e consequentemente, dos riscos causados pela sua infecção em outros 

animais e também ao homem. 
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