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TOXOPLASMOSE EM GATOS: CARACTERIZAÇÃO IN VITRO DAS 

REDES EXTRACELULARES DE NEUTRÓFILOS E AVALIAÇÃO DA 

SUPLEMENTAÇÃO COM A FRAÇÃO RICA EM MANANAS NA  

INFECÇÃO EXPERIMENTAL 

 

RESUMO 

Objetivou-se com esse estudo caracterizar in vitro as respostas imunes 

desencadeadas pelos neutrófilos de gatos frente a infecção experimental por T. 

gondii, bem como, determinar os efeitos in vivo do uso da Fração Rica em 

Mananas (FRM) na infecção experimental por T. gondii. Capítulo I. Neutrófilos 

foram testados quanto a sua viabilidade, produção de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), quantificação da liberação de DNA extracelular, determinação 

do número de neutrófilos associados ao T. gondii e a caracterização microscópica 

das redes formadas. Os resultados demonstraram que (i) a viabilidade da cultura 

pura de neutrófilos de gatos diminui significativamente após 4h e T. gondii tem 

um efeito citotóxico a partir de 3h de interação; (ii) quando estimulados pelo T. 

gondii, os neutrófilos de gatos são capazes de liberar estruturas compostas de 

DNA e histonas; (iii) apenas 11,14% dos neutrófilos foram capazes de lançar 

redes no período de 3h; (iv) diferença significativa na produção de ROS foi 

observada entre neutrófilos expostos ao T. gondii e neutrófilos puros. Os 

resultados comprovam que neutrófilos de gatos quando expostos ao T. gondii 

liberam NETs. Este mecanismo parece estar relacionado a via dependente do 

complexo NADPH, sendo necessários mais estudos para demonstrar a 

importância deste achado no hospedeiro definitivo de T. gondii.Capitulo II. Doze 

gatos foram selecionados e divididos em dois grupos experimentais: Grupo I: 

gatos T. gondii negativos suplementados com a FRM; Grupo II: gatos T. gondii 

negativos não suplementados FRM. Após 21 dias de suplementação ou ingestão 

do placebo todos os gatos receberam tecido de camundongos previamente 

infectados com T. gondii. Amostras de fezes foram colhidas durante todo o 

experimento para quantificação dos oocistos e amostras de sangue foram 

coletadas em dias pré-determinados para avaliação hematológica, avaliação 
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quanto a presença do DNA de T. gondii e das bactérias Lactobacillus spp, 

Clostridium perfringens e Escherichia coli, e para a determinação da curva 

sorológica dos anticorpos IgM e IgG. Os gatos pertencentes ao grupo não 

suplementado eliminaram 86,6% mais oocistos em relação ao grupo 

suplementado com a FRM. O DNA do T. gondii foi encontrado nas amostras de 

cinco animais. Não identificamos a presença do DNA das bactérias proposta no 

experimento. Todos os animais soroconverteram, o grupo suplementado 

apresentando títulos maiores de IgM, e os animais não suplementados títulos 

maiores de IgG. Número de segmentados e de plaquetas foram diferentes entre os 

grupos. O grupo não suplementado apresentou diminuição dos valores de 

hematócrito, linfócitos e plaquetas. Nossos resultados demonstram que a adição 

da FRM na alimentação dos gatos possuem efeito significativo na diminuição da 

eliminação de oocistos no ambiente, bem como, promove benefícios à saúde 

animal. 

 

 

Palavras-chaves: Rede extracelular, toxoplasmose, prebióticos, espécies reativas 

de oxigênio 
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TOXOPLASMOSIS IN CATS: CHARACTERIZATION IN VITRO OF 

NEUTROPHIL EXTRACELLULAR TRAPS AND EVALUATION OF 

SUPPLEMENTATION WITH MANNAN RICH FRACTION  

EXPERIMENTAL INFECTION 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to characterize in vitro the immune responses 

triggered by the neutrophils of cats against the experimental infection by T. 

gondii, as well as to determine the in vivo effects of the use of the mannose-rich 

fraction(FRM) on the experimental infection by T. gondii. Chapter I. Neutrophils 

were tested for their viability, production of reactive oxygen species (ROS), 

quantification of extracellular DNA release, determination of the number of 

neutrophils associated with T. gondii and microscopic characterization of the 

formed traps. The results demonstrate that (i) the viability of the pure neutrophil 

culture of cats decreases significantly after 4h and T. gondii has a cytotoxic effect 

from 3h of interaction; (ii) when stimulated by T. gondii the neutrophils of cats 

are able to release structures composed of DNA and histones; (iii) only 11.14% 

of the neutrophils were able to lace nets in the 3h period; (iv) significant 

difference in ROS production was observed between neutrophils exposed to T. 

gondii and pure neutrophils. The results confirm that neutrophils of cats when 

exposed to T. gondii release NETs, this mechanism seems to be related to the 

NADPH complex-dependent pathway, and further studies are needed to 

demonstrate the importance of this finding in the definitive host of T. gondii. 

Chapter II. Twelve cats were selected and divided into two experimental groups: 

Group I: T. gondii negative cats supplemented with FRM; Group II: T. gondii 

negative cats not supplemented with FRM. After 21 days of supplementation or 

placebo intake all cats received tissue from mice previously infected with T. 

gondii. Feces samples were collected throughout the experiment to quantify the 

oocysts and blood samples collected on predetermined days for hematological 
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evaluation, evaluation of the presence of T. gondii DNA and of the bacteria 

Lactobacillus spp, Clostridium perfringens and Escherichia coli, and for 

determining the serological curve of IgM and IgG antibodies. Cats belonging to 

the non-supplemented group eliminated 86.6% more oocysts compared to the 

group supplemented with FRM. T. gondii DNA was found in the samples of five 

animals. We did not identify the presence of the DNA of the bacteria proposed in 

the experiment. All animals seroconverted, presenting higher titers of IgM the 

supplemented group and IgG the animals not supplemented. Number of 

segmented and platelets were different between groups. The non-supplemented 

group presented decreased hematocrit, lymphocytes and platelets. Our results 

demonstrate that the addition of FRM in the diet of cats has a significant effect 

on the reduction of oocyst elimination in the environment, as well as, it promotes 

animal health benefits. 

 

 

Keywords: Extracellular traps, toxoplasmosis, prebiotics, reactive oxygen 

species.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo os neutrófilos foram descritos apenas como células 

fagocíticas de patógenos extracelulares, no entanto, nos últimos anos eles 

emergiram como componentes chaves dos circuitos efetores e reguladores dos 

sistemas imune inato e adaptativo (NATHAN, 2006; MANTOVANI et al., 2011; 

MIRALDA et al., 2017). 

Os neutrófilos são essenciais para manter a homeostase do organismo. 

Patógenos que conseguem superar com sucesso as barreiras físicas fornecidas 

pela pele e pelas mucosas desencadeiam uma forte resposta inflamatória com 

intenso recrutamento de neutrófilos para o local da lesão (AMULIC et al., 2012). 

Com o intuito de debelar as infecções, os neutrófilos utilizam alguns 

mecanismos, a exemplo da fagocitose, sendo esse altamente eficiente, a produção 

de espécies reativas de oxigênio e ainda a degranulação de peptídeos 

antimicrobianos presentes no seu citoplasma que são liberados no meio 

extracelular (MILLER et al., 2009; BORREGAARD, 2010; SHESHACHALAM 

et al., 2014). 

Em 2004, Brinkmann e colaboradores descreveram um novo mecanismo 

de controle de patógenos realizado pelos neutrófilos, as armadilhas 

extracelulares, do inglês: “neutrophil extracellular traps” (NETs). O lançamento 

dessas redes compostas de DNA e histonas, associadas a um conjunto de 

peptídeos antimicrobianos, promove o aprisionamento dos patógenos impedindo 

sua disseminação, além de proporcionar uma alta concentração de agentes 

antimicrobianos no local da infecção (BRINKMANN et al., 2004; 

BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2012; SOLLBERGER et al., 2018). 

Até o momento, a caracterização das NETs já foi bem descrita frente a 

estímulos bacterianos e fúngicos (BRINKMANN et al., 2004; URBAN et al., 

2006; GRINBERG et al., 2008; BIANCHI et al., 2009; BRUNS et al., 2010), e 

de protozoários como Leishmania sp. (GABRIEL et al., 2010, WARDINI et al., 

2010; GUIMARÃES-COSTA et al., 2014). Estudos envolvendo a interação entre 
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neutrófilos e o parasita Toxoplasma gondii são escassos. Até o presente estudo, 

apenas quatro trabalhos abordaram a liberação de redes extracelulares por 

neutrófilos humanos, de camundongos, ovinos, bovinos, focas e jumento frente 

ao T. gondii (ABI ABDALLAH et al., 2011; REICHEL et al., 2015; YILDIZ et 

al., 2017; YILDIZ et al., 2019). Entretanto, nenhum trabalho abordou a formação 

das NETs nos hospedeiros definitivos, os felinos. 

Toxoplasma gondii infecta uma ampla variedade de hospedeiros, tendo os 

felídeos papel importante na epidemiologia, uma vez que são os únicos 

hospedeiros definitivos conhecidos que podem excretar transitoriamente oocistos 

no ambiente (DUBEY, 2008). Esse protozoário, quando em contato com o 

hospedeiro humano imunossuprimido, a exemplo de indivíduos positivos para o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) e fetos de gestantes primo infectadas, 

podem desenvolver a doença e levar ao óbito. (TENTER et al., 2000; HILL; 

DUBEY, 2002).  

Ao penetrar na mucosa intestinal, T. gondii permite a translocação de 

outros patógenos para os tecidos subepiteliais, além de induzir alterações na 

composição da microbiota intestinal, podendo levar a quadros inflamatórios, 

redução das defesas contra as infecções, aumento da permeabilidade intestinal e 

alterações nas funções metabólicas (MINAMOTO et al, 2012; COHEN; 

DENKERS, 2015). 

Devido a essas implicações, compostos nutricionais que possam vir a 

minimizar os danos causados por este parasita, através da modulação da 

microbiota intestinal, se tornam uma importante ferramenta para a manutenção 

da saúde do organismo (PATTERSON; BURKHOLDER, 2003; SLAVIN, 2013). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae vem sendo utilizada como prebiótico, 

favorecendo a multiplicação e instalação de uma microbiota benéfica na mucosa 

intestinal em detrimento de microrganismos potencialmente patogênicos 

(GIBSON; ROBERFROID, 1995; SWANSON et al., 2002; KIM et al., 2011). 

Bons resultados tem sido encontrados com o uso de um bioativo de 

segunda geração desenvolvido a partir da S. cerevisiae, chamado Fração Rica em 

Manana (FRM). Este produto possui alta atividade biológica e interage com o 
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sistema imune, modulando a resposta inflamatória e a proteção antimicrobiana 

(CHE et al., 2012; SPRING et al., 2015). 

 

Tendo em vista a relevância dos neutrófilos como primeira linha de defesa e 

a importância dos felídeos na manutenção da toxoplasmose, se faz necessário 

mais estudos que permitam compreender melhor a patogênese da infecção, bem 

como, fornecer pistas para o desenvolvimento de estratégias interventivas com o 

uso de prebióticos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais 

Caracterizar in vitro as respostas imunes desencadeadas pelos neutrófilos 

de gatos frente a infecção experimental por T. gondii, bem como, determinar os 

efeitos in vivo do uso da Fração Rica em Mananas na infecção experimental por 

T. gondii. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Neutrófilos 

3.1.1. Da medula óssea ao tecido  

Os neutrófilos são originários de células tronco hematopoiéticas presentes 

na medula óssea, sendo reconhecidos pelo seu núcleo lobulado e numerosos 

grânulos citoplasmáticos que são sintetizados durante o processo de maturação 

(BORREGAARD, 2010; AMULIC et al., 2012). 

São três os grupos de grânulos presentes nos neutrófilos. Os grânulos 

primários ou azurófilos são compostos por mieloperoxidase (MPO), elastase 

neutrofílica (NE), catepsina G, lisozima e defensinas. Os secundários ou 

específicos contêm principalmente antimicrobianos, tais como lactoferrina e 

lisozima; e os grânulos terciários armazenam metaloproteases como gelatinase e 

colatinase (WITKO-SARSAT et al., 2000; BORREGAARD, 2010). 

Recentemente, foi descrito um quarto tipo de grânulos ricos em ficolina-1, uma 

proteína de membrana que ativa a via das lectinas do sistema complemento, 

atuando na neutralização de patógenos por um mecanismo independente de 

anticorpo (SHESHACHALAM et al., 2014). 

Diferente dos grânulos, as vesículas secretórias presentes nos neutrófilos 

não derivam do complexo de Golgi e são formadas por endocitose nos estágios 

finais da maturação desta célula. Armazenam citocinas e receptores fagocíticos 

que são expostos na superfície desta célula após algum estímulo inflamatório 

(WITKO-SARSAT et al., 2000; AMULIC et al., 2012; BRANZK; 

PAPAYANNOPOULOS, 2013) 

Os neutrófilos maduros deixam a medula óssea, entram na circulação e 

permanecem em um estado basal, caracterizado pela não adesão e atividade 

transcricional mínima. Essa resposta limitada protege contra respostas 

inflamatórias desnecessárias (MIRALDA et al., 2017). Quando há 

inflamação/infecção, são recrutados rapidamente para o tecido alvo. A migração 

dos neutrófilos dos vasos sanguíneos para o meio extravascular é dependente de 
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um gradiente quimiotático produzido pelas células presentes no local da lesão, 

como quimiocinas e citocinas (CXCL8, IFNγ), fatores do complemento (C5a), 

eicosanoides (LTB4), bem como, fatores derivados do patógeno, como formil-

meiotionina-leucina fenilalanina (fMLP) (WITKO-SARSAT et al., 2000; 

KOBAYASHI, DELEO, 2009; SHESHACHALAM et al., 2014).  

A diapedese ocorre graças a interações transitórias entre moléculas de 

adesão da família das selectinas presentes no endotélio e nos neutrófilos, seguido 

pela expressão de moléculas de alta afinidade de ligação, como as integrinas e 

moléculas de adesão intracelular presentes nos neutrófilos e endotélio, 

respectivamente (EL-BENNA et al., 2008; KOBAYASHI, DELEO, 2009). 

Durante esse processo de migração os neutrófilos passam para um estado 

ativado, denominado priming, com aumento da atividade enzimática e 

transcricional, alterações fenotípicas e ativação de vias de transdução de sinal 

anti-apoptóticos (MIRALDA et al., 2017). 

 

3.1.2. Fagócitos profissionais 

Uma vez que chegam no local da infeção, os neutrófilos ativados 

adquirem a capacidade de matar patógenos invasores, função indispensável para 

manter a saúde do hospedeiro (KOBAYASHI; DELEO, 2009). As estratégias 

utilizadas incluem fagocitose, degranulação e liberação de mediadores 

inflamatórios para recrutamento e ativação de outras células de defesa (WITKO-

SARSAT et al., 2000; BRANZK; PAPAYANNOPOULOS, 2013). Em 2004, 

Brinkmann e colaboradores descreveram outro mecanismo de defesa até então 

desconhecido, as armadilhas extracelulares dos neutrófilos (BRINKMANN et al., 

2004). 

O estímulo para iniciar o processo de fagocitose pode ocorrer por 

intermédio de diferentes receptores de membrana. Os receptores FcγRs mediam a 

fagocitose de partículas opsonizadas por IgG, que pode variar de pequenos 

antígenos (toxinas, patógenos infecciosos) a células inteiras (BOURNAZOS et 

al., 2016). Patógenos opsonizados pelo complemento também são eficientemente 

reconhecidos por receptores específicos para o complemento presentes nos 
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neutrófilos (EL-BENNA et al., 2008; KOBAYASHI; DELEO, 2009; 

MANTOVANI et al., 2011). 

Embora a fagocitose seja predominantemente mediada pelos receptores 

FcγRs e receptores do complemento, existem outras famílias de receptores que 

podem auxiliar nesse processo. Os receptores TLRs reconhecem na superfície 

dos patógenos estruturas filogeneticamente conservadas, os chamados PAMPs, 

(padrões moleculares associados a patógenos (DEL RIO et al., 2004; 

KOBAYASHI; DELEO, 2009), que também irão acionar a ativação das vias 

inflamatórias essenciais para mediar a atividade antimicrobiana da célula 

(BOURNAZOS et al., 2016). 

Na fagocitose ocorre a internalização dos patógenos, originando assim o 

fagossoma. Posteriormente, ocorre a fusão do fagossoma com os grânulos 

citoplasmáticos, formando então o fagolisossoma (WITKO-SARSAT et al., 

2000). Concomitante à formação desse compartimento especializado, ocorre a 

montagem do complexo enzimático NADPH oxidase, com produção de espécies 

reativas de oxigênios (ROS), que juntos possuem grande potencial microbicida 

(EL-BENNA et al., 2008; KOBAYASHI; DELEO, 2009).  

O complexo NADPH oxidase é formado por cinco componentes 

principais: p40
phox

, p47
phox

 e p67
phox

, presentes no citoplasma na forma de um 

complexo enzimático, e p22
phox 

e gp91
phox

 que constituem um heterodímero 

denominado flavocitocromo b558 localizado nos grânulos secundários e 

terciários, vesículas secretórias e na membrana plasmática dos neutrófilos 

(BABIOR, 1999; EL-BENNA et al., 2008; SHESHACHALAM et al., 2014). A 

separação espacial dos componentes da membrana e componentes citosólicos 

mantém a inatividade enzimática deste complexo (MIRALDA et al., 2017). 

Após a estimulação dos neutrófilos, grânulos secundários e terciários, 

repletos de flavocitocromo b558, se fundem à membrana celular. Os 

componentes citosólicos se deslocam em direção à membrana, possibilitando a 

associação com este flavocitocromo, promovendo a ativação do complexo 

NADPH-oxidase (WITKO-SARSAT et al., 2000; AMULIC et al., 2012; 

BRANZK, PAPAYANNOPOULOS, 2013). 
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O complexo NADPH ativo transporta elétrons do citoplasma para o O2 

presente no fluido extracelular ou no fagolisossomo para formar o radical ânion 

superóxido (O2
-
). O ânion superóxido é de curta duração e por ação da 

superóxido dismutase (SOD), rapidamente é convertido em peróxido de 

hidrogênio (H2O2), promovendo a formação de outros produtos secundários, 

como o ácido hipocloroso (HOCl), radicais hidroxila (OH) e oxigênio singlete 

(BABIOR, 1999;EL-BENNA et al., 2008; KOBAYASHI, DELEO, 2009). 

Ainda como mecanismo microbicida, os neutrófilos podem exibir 

atividade de degranulação, liberando mediadores inflamatórios que irão recrutar 

novas células (MANTOVANI et al., 2011; BLISS et al., 2001), bem como o 

derramamento dos grânulos repletos de ativos antimicrobianos no espaço 

extracelular (BORREGAARD, 2010; SHESHACHALAM et al., 2014).  

 

3.1.3. Rede Extracelular de Neutrófilos 

As armadilhas extracelulares de neutrófilos, do inglês, “neutrophil 

extracelular traps” (NETs), foram descritas pela primeira vez por Brinkmann e 

colaboradores em 2004 como sendo uma forma de resposta imune inata que 

impede a disseminação dos patógenos e garante uma alta concentração de 

agentes antimicrobianos no local da infecção (BRINKMANN et al., 2004). 

A formação das NETs, evento descrito como NETose, está associada a 

mudanças drásticas na morfologia dos neutrófilos. In vitro, aproximadamente um 

terço dos neutrófilos ativados produzem NETs (BRINKMANN, ZYCHLINSKY, 

2007). A ultraestrutura das NETs é formada por filamentos com diâmetro de 

aproximadamente 17 nm, compostos de DNA, histonas e vários peptídeos 

antimicrobianos.Vários “fios” podem se unir e chegar a medir 100 nm de 

diâmetro. Estruturas tridimensionais também foram vistas e se assemelham a 

teias cobrindo áreas 10 a 15 vezes maiores que o volume da célula originária 

(BRINKMANN et al., 2004; BRINKMANN, ZYCHLINSKY, 2007; 

BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2012). 

As NETs já foram descritas em humanos, camundongos, cães, gatos, 

ovinos, vacas, peixes, entre outros (PALIC et al., 2007; WARDINI et al., 2010; 
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ABI ABDALLAH et al., 2011; MUÑOZ-CARO et al., 2014; WEI et al., 2016; 

YILDIZ et al., 2017), liberadas sob estímulo de moléculas sintéticas como 

phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), lipopolissacarídeo (LPS), 

dimetilsulfóxido (DMSO) e ionóforo de cálcio (BRINKMANN et al., 2004; 

NEELI; RADIC, 2013; WANG et al., 2009), bem como sobre o estímulo de 

diferentes patógenos como  Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Salmonella 

typhimurium, Escherichia coli, Aspergillus sp., Candida albicans, Leishmania 

sp. e Toxoplasma gondii (BRINKMANN et al. 2004; URBAN et al., 2006; 

GRINBERG et al., 2008; BIANCHI et al., 2009; BRUNS et al., 2010; GABRIEL 

et al., 2010; WARDINI et al., 2010; ABI ABDALLAH et al., 2011; 

GUIMARÃES-COSTA et al., 2014). 

Na NETose, assim como acontece na fagocitose, após algum estímulo nos 

receptores de membrana, o complexo NADPH oxidase é ativado (FUCHS et al., 

2007; SOLLBERGER et al., 2018). Os grânulos primários presentes nos 

neutrófilos possuem um complexo proteico denominado “azurossoma”, 

composto por oito proteases, incluindo a MPO e NE. O peróxido de hidrogênio 

produzido pelo complexo NADPH oxidase é capaz de dissociar o “azurossoma”, 

permitindo o extravasamento dessas proteases para o citoplasma, que 

posteriormente migrarão para o núcleo (SOLLBERGER et al., 2018). No núcleo 

da célula essas proteases clivam as histonas, proteínas ligadas ao DNA, 

facilitando o relaxamento da cromatina. Posteriormente, a membrana nuclear se 

rompe permitindo o contato da cromatina com proteínas citoplasmáticas e 

granulares. Por fim, ocorre o rompimento da membrana celular com liberação 

das NETs (Figura 1) (BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2012; IBA et al., 2013; 

ZAWROTNIAK; RAPALA-KOZIK, 2013). 

A NETose independente do complexo NADPH já foi descrita com o uso 

do cálcio ionóforo (NEELI; RADIC, 2013) e nas infecções por S. aureus e 

Leishmania donovani, onde, na presença de inibidores do complexo NADPH 

houve formação das NETs (GABRIEL et al., 2010; PILSCZEK et al., 2010). 
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Figura 1: Ilustração do mecanismo de formação das NETs dependente e 

independente da geração de espécies reativas de oxigênio (ROS). O 

mecanismo dependente da geração de ROS acontece após estimulação dos 

receptores de membrana dos neutrófilos, com ativação da via Raf/MEK/ERK e 

do complexo NADPH oxidase. O peróxido de hidrogênio produzido pelo 

NADPH oxidase dissocia o “azurossoma” liberando a elastase neutrofílica (NE). 

A NE se desloca para o núcleo do neutrófilo onde cliva as histonas ligadas ao 

DNA, permitindo a liberação das NETs. Mecanismos independentes de ROS 

possivelmente ocorrem pela ação de outras proteases e/ou citrulização das 

histonas, facilitando a descondensação da cromatina (SOLBERG et al., 2018). 

 

A NETose é uma forma de morte celular diferente da apoptose e da 

necrose (FUCHS et al., 2007). Neutrófilos apoptóticos apresentam condensação 

da cromatina e fragmentação do núcleo sem ruptura do envelope nuclear, assim 

como vacuolização citoplasmática e organelas intactas. Os neutrófilos que 

sofrem necrose apresentam perda da estrutura nuclear, mistura da eucromatina e 

heterocromatina, nucleoplasma separado do citoplasma e a estrutura das 

organelas sem alterações. Já os neutrófilos que sofrem o estímulo para a 

liberação das NETs apresentam desintegração do envelope nuclear e mistura do 

material nuclear e citoplasmático, perda de membranas e desaparecimento das 

organelas citoplasmáticas (Figura 2) (BRINKMANN, ZYCHLINSKY, 2007; 

FUCHS et al., 2007; KOBAYASHI; DELEO, 2009, IBA et al., 2013). 
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Figura 2. Diferenças morfológicas entre NETose, Apoptose e Necrose.(A) 

Neutrófilo com morfologia apoptótica característica, incluindo condensação 

nuclear e fragmentação citoplasmática. (B) Característica da necrose em 

neutrófilos é a perda da segregação entre eucromatina e heterocromatina, 

enquanto o envelope nuclear e grânulos permanecem intactos. (C) Neutrófilo 

induzido a NETose apresenta membrana nuclear fragmentada, promovendo a 

mistura dos componentes nuclear, citoplasmático e granular (FUCHS et al., 

2007).  

 

Embora grande parte dos trabalhos descrevam a morte celular como o 

desfecho da NETose, sob algumas condições um pequeno número de neutrófilos 

expulsam fragmentos do seu conteúdo nuclear via vesículas secretórias, 

produzindo NETs e permanecendo viáveis (PILSCZEK et al., 2010; YIPP et al., 

2012), levantando dúvidas se existem diferentes subpopulações de neutrófilos, ou 

se suas ações refletem diferentes estados de ativação (SOLLBERGER et al., 

2018). 

 

3.2. Toxoplasma gondii 

3.2.1. O parasito 

 Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório, causador da 

toxoplasmose, uma doença com alta prevalência em todo o mundo, sendo uma 

das principais causas de morte de fetos em desenvolvimento e de pacientes 

imunocomprometidos (WANG et al., 2017). Pertencente ao filo Apicomplexa, o 

T. gondii possui características incomuns em relação aos outros membros do filo, 

como a capacidade de infectar uma ampla variedade de células, além da 

diversidade de vias pelas quais pode ser transmitido (MILLER et al., 2009). 

No seu ciclo de vida, o T. gondii possui fase assexuada nos hospedeiros 

intermediários (HI) (homeotérmicos), enquanto que a fase sexuada só ocorre no 
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intestino dos hospedeiros definitivos (HD), os felídeos, resultando na excreção de 

oocistos não esporulados nas fezes. Os HI e HD desse parasita podem se infectar 

após ingerir oocistos esporulados presente sem alimentos e água contaminados. 

Estes oocistos, por sua vez, se rompem e liberam os esporozoítos que vão 

penetrar nos enterócitos e se transformar em taquizoítos, que correspondem ao 

estágio de rápida multiplicação do T. gondii, disseminando-se para todos os 

órgãos do corpo. A pressão imune do organismo sobre o parasita resulta na 

formação de cistos, os bradizoítos. Estes cistos se formam particularmente nos 

músculos e no cérebro, o que por vezes leva a quadros assintomáticos por toda a 

vida. Logo, o consumo de carne mal cozida se torna o segundo meio de 

transmissão do T. gondii. Após a ingestão, os cistos liberam os bradizoítos no 

intestino e estes revertem-se para taquizoítos. Nos seres humanos, T. gondii 

também pode ser transmitido verticalmente da mãe para o feto em 

desenvolvimento (DUBEY et al., 1998; MILLER et al., 2009, GAZZINELLI et 

al., 2014). 

Normalmente os gatos tem o primeiro contato com T. gondii até os seis 

meses de vida. Após a infecção, a liberação dos oocistos nas fezes ocorre por um 

curto período de tempo, uma vez que os gatos adquirem uma imunidade 

intestinal e normalmente não voltam a excretá-los (DUBEY, 2008). 

 

3.2.2. Toxoplasma gondii versus Imunidade Inata 

Após a ingestão de cistos teciduais ou oocistos, o T. gondii invade 

ativamente os enterócitos, que então liberam quimiocinas capazes de induz uma 

forte resposta imune protetora mediada por neutrófilos, células dendríticas e 

macrófagos, com produção aumentada de IL-12 e IFN-γ. Estas citocinas induzem 

uma resposta adaptativa Th1, pró-inflamatória, mediada por células TCD4 + e 

TCD8 +. A resposta Th1 é essencial para o controle de patógenos intracelulares, 

uma vez que retroalimenta a ativação de mais fagócitos no local da infecção 

(DEL RIO et al., 2004; WILHELM; YAROVINSKY, 2014; BLISS et al., 2001). 

Os neutrófilos exercem importante função na resposta inicial contra o T. 

gondii (MILLER et al., 2009). A depleção do número de neutrófilos durante a 
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fase inicial da infecção pelo T. gondii resulta em um aumento da carga 

parasitária, lesões mais severas nos tecidos do hospedeiro e uma diminuição dos 

níveis de IL-12 e IFN-γ (BLISS et al., 2001). 

Um dos mecanismos de controle da infecção é através da fagocitose, 

porém, os taquizoítos de T. gondii evadem o sistema imune penetrando nas 

células por um processo ativo. A penetração ativa do T. gondii ocorre pela 

secreção de proteínas originárias de organelas apicais especializadas, que permite 

a formação do vacúolo parasitóforo, bem como o acesso a nutrientes presentes no 

citosol das células do hospedeiro, além de combater os mecanismos microbicidas 

dos neutrófilos (DUBEY et al., 1998; MACLAREN et al., 2004; CLOUGH; 

FRICKEL1, 2017) 

Recentemente foi demonstrado que neutrófilos humanos e de 

camundongos induzem a formação de NETs frente ao T. gondii. Embora o nicho 

desse patógeno seja intracelular, as NETs apresentaram impacto no momento da 

infecção com a morte do parasito pela ação dos grânulos, mas principalmente na 

contenção do T. gondii (ABI ABDALLAH et al., 2011; ABI ABDALLAH; 

DENKERS, 2012). O T.gondii também se mostrou um estímulo mais eficiente na 

indução das NETs, comparado ao estímulo sintético PMA em neutrófilos de 

ovinos e bovinos (YILDIZ et al., 2017). 

Para que o evento da NETose ocorra, é necessário a ativação de receptores 

na membrana celular dos neutrófilos.  No caso do T. gondii, múltiplos receptores 

estão envolvidos, porém os receptores TLR11, TLR9 e TLR7 parecem ser os 

mais importantes nesse processo, desencadeando a cascata de sinalização 

dependente da molécula adaptadora MyD88 (DEL RIO et al., 2004; BENSON et 

al., 2009; MILLERet al., 2009, GAZZINELLI et al., 2014). Camundongos 

MyD88
-/-

 que foram experimentalmente infectados por via oral com taquizoítos 

de T. gondii apresentaram menor recrutamento de neutrófilos e não conseguiram 

controlar a multiplicação do parasito, indo ao óbito após duas semanas 

(SUKHUMAVASI et al., 2008).  

Acredita-se que após a ligação aos receptores, o T. gondii ativa a via Raf-

MEK-ERK, com posterior envolvimento da NADPH oxidase, resultando na 
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formação das NETs (ABI ABDALLAH, DENKERS, 2012).  A via Raf – MEK – 

ERK é uma via de sinalização central que controla a proliferação, diferenciação e 

sobrevivência celular (KOLCH, 2000). 

 

3.2.3. Toxoplasma gondii versus Microbiota Intestinal 

O intestino é um ambiente onde o sistema imunológico é constantemente 

desafiado a manter a tolerância à microbiota comensal, permanecendo ao mesmo 

tempo alerta para os micro-organismos patogênicos (COHEN; DENKERS, 

2015). Uma microbiota intestinal equilibrada protege o hospedeiro de uma 

variedade de patógenos, através da competição por receptores de adesão e fatores 

nutricionais disponíveis, bem como estimula a produção de mucina e peptídeos 

antimicrobianos (DEL RIO et al., 2004; LUBBS et al., 2008; BENSON et al., 

2009; WILHELM; YAROVINSKY, 20014). 

Ao penetrar na mucosa intestinal, o T. gondii permite a translocação de 

patógenos para os tecidos subepiteliais, desencadeando uma resposta pró-

inflamatória (BELKAID; HAND, 2014; COHEN, DENKERS, 2015). A família 

dos TLR em conjunto com o adaptador comum MyD88 é a chave para o 

reconhecimento de ligantes bacterianos e também vem demonstrando ser um 

componente crítico na resposta ao T. gondii. Esse achado indica que bactérias 

comensais funcionam como um adjuvante molecular durante infecções por este 

protozoário, emitindo sinais imunoestimulatórios (DEL RIO et al., 2004; 

BENSON et al., 2009; SUKHUMAVASI et al., 2008). 

No entanto, uma remodelação significativa da microbiota em resposta a 

infecção por T. gondii pode ameaçar a saúde do hospedeiro (MOLLOY et al., 

2013).  Alterações na composição da microbiota intestinal podem levar a quadros 

inflamatórios, redução das defesas contra as infecções, aumento da 

permeabilidade intestinal e alterações nas funções metabólicas (MINAMOTO et 

al., 2012). Camundongos infectados via oral com cistos de T. gondii 

apresentaram um crescimento excessivo de Firmicutes e Proteobacteria. Isto foi 

acompanhado pela redução da diversidade microbiana e invasão da mucosa por 

Escherichia coli.  
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De forma generalista, a microbiota intestinal dos gatos apresenta 

semelhanças no padrão de colonização de microrganismos com outros 

mamíferos. Aproximadamente 95% da microbiota intestinal de cães e gatos é 

constituída por Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria e Proteobacteria, 

(HANDL et al. 2011; MINAMOTO et al., 2012). Cruz (2018) avaliou através da 

qPCR fezes de gatos e constataram a presença de Lactobacillus spp., e em menor 

quantidade Clostridium. Perfringens e E.coli 

  

3.3. Parede Celular de Levedura (PCL), Mananoligossacarídeo (MOS) e 

Fração Rica em Mananas (FRM) 

Tendo em vista as implicações do T. gondii ao organismo, compostos 

nutricionais que possam vir a minimizar os danos se tornaram perspectivas 

atrativas na manutenção da homeostase do organismo. São compostos 

seletivamente fermentáveis que resultam no crescimento de bactérias benéficas 

da microbiota intestinal do organismo (GIBSON; ROBERFROID, 1995; 

PATTERSON, BURKHOLDER, 2003; SLAVIN, 2013). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um organismo eucarioto 

unicelular, tradicionalmente utilizado em processos de fermentação da indústria 

alimentícia. No Brasil, a biomassa de levedura é gerada em grande quantidade 

como subproduto da fabricação de cerveja e etanol (PACHECO et al., 1997).  O 

excedente da biomassa microbiana abriu novas possibilidades do uso deste 

resíduo na ração animal, entretanto, devido ao odor e sabor indesejáveis da 

levedura na íntegra, a adição desse produto é limitada. O fracionamento da 

biomassa de S. cerevisiae exclui esse obstáculo, dando origem a derivados como 

a parede celular de levedura (PCL), mananoligossacarídeos (MOS) e a fração rica 

em mananas (FRM) (YAMADA; SGARBIERI, 2005; CHAUD et al., 2008). 

A parede celular de S. cerevisae é composta por uma fração mais interna 

de 1,3/1,6 beta-glucano e outra, mais externa, formada por manoproteínas que 

contêm cerca 50% de mananoligossacarídeo (MOS), um carboidrato complexo 

contendo D-manose. Devido à sua constituição, a PCL tem mostrado capacidade 

de modular a microbiota intestinal, melhorar o fluxo sanguíneo intestinal e 
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hipertrofiar os colonócitos (KOLLAR et al.,1992; AQUINO et al., 2010; 

AQUINO et al., 2013). 

O uso do MOS tomou força na alimentação animal a partir de 1999, 

devido à restrição do uso de antibióticos como promotores do crescimento pela 

União Europeia (SPRING et al., 2015). A principal atuação do MOS é impedir a 

adesão de bactérias gram-negativas, como a E. coli e a Salmonella spp. na 

mucosa intestinal.  A colonização do trato gastrintestinal depende da capacidade 

de adesão das fimbrias que estão localizadas na superfície bacteriana (THOMAS 

et al., 2002). Patógenos com fímbrias tipo 1 manose-específicas se ligam ao 

MOS prontamente e deixam o intestino sem possibilidade de colonizá-lo 

(SPRING et al., 2015; HOOGE et al., 2013) 

A adição do MOS na alimentação animal trouxe benefícios para a 

composição da população microbiana intestinal. Populações de C. perfringens e 

E. coli diminuíram, enquanto Lactobacilos e Bifidobacteria spp aumentaram nos 

grupos de tratamento (SWANSON et al., 2002; KIM et al., 2011). O MOS se 

mostrou efetivo na recuperação de cães infectados experimentalmente por E. coli 

enteropatogênica (GOUVEIA et al., 2010). A resposta antigênica também está 

presente nos animais tratados com este prebiótico, com aumento da população de 

linfócitos T CD4+ e maiores títulos de anticorpos (SWANSON et al., 2002; 

SHASHIDHARA, DEVEGOWDA, 2003; PAWAR et al., 2017). 

Nos últimos anos, um bioativo de segunda geração foi desenvolvido a 

partir da identificação e concentração dos açúcares presentes na parede celular da 

S. cerevisiae var. boulardii, dando origem a Fração Rica em Manana (FRM). 

Mais purificado em relação ao MOS, o FRM oferece uma ótima fonte de ligação 

para os patógenos, e devido à sua atividade biológica concentrada, suas taxas de 

inclusão nas dietas são 2,5 menores comparadas à adição do MOS (SPRING et 

al., 2015). Che et al. (2012) e Brennan et al. (2011) sugeriram que a 

suplementação com a FRM regula positivamente as vias de sinalização 

envolvidas na resposta imune celular, resposta inflamatória e proteção 

antimicrobiana. 
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4. CAPITULO I 

 

Caracterização “in vitro” da rede extracelular de neutrófilos de gatos 

expostos ao Toxoplasma gondii 
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4.1. INTRODUÇÃO 

Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório, agente da 

toxoplasmose, uma zoonose com alta prevalência em todo o mundo, sendo uma 

das principais causas de morte de fetos em desenvolvimento e de pacientes 

imunocomprometidos (MONTOYA and LIESENFELD, 2004; WANG et al., 

2017). No seu ciclo de vida, T. gondii possui fase assexuada nos hospedeiros 

intermediários, animais homeotérmicos, enquanto que a fase sexuada ocorre 

exclusivamente no intestino do hospedeiro definitivo, os felídeos, resultando na 

excreção de oocistos não esporulados nas fezes (DUBEY et al., 1998; TENTER 

et al., 2000; GAZZINELLI et al., 2014).  

Na resposta imune inata desenvolvida pelo organismo contra T. gondii, os 

neutrófilos têm importante função no controle da infecção (MILLER et al., 

2009). Após a ativação, os neutrófilos desempenham sua atividade microbicida 

através da fagocitose e liberação de seus grânulos citoplasmáticos contendo 

enzimas líticas para o meio intra e extracelular (BLISS et al., 2001; 

MANTOVANI et al., 2011; SHESHACHALAM et al., 2014). Uma depleção de 

neutrófilos nos estágios iniciais de infecção ou deficiências de certas citoquinas 

como IL-17 promovem uma inabilidade da resposta imune adaptativa, com 

proliferação do parasito, resultando em aumento da mortalidade (VAN 

GISBERGEN et al., 2005, KELLY et al., 2005). 

 Adicionalmente, um novo mecanismo descoberto por Brinkmann et al. 

(2004) tem como características a liberação de redes extracelulares pelos 

neutrófilos (NETs), que são filamentos compostos de DNA, histonas e peptídeos 

antimicrobianos (BORREGAARD, 2010; MIRALDA et al., 2017). A NETose, 

como passou a ser chamada essa forma de morte celular programada, está 

associada a mudanças drásticas na morfologia dos neutrófilos (FUCHS et al., 

2007). O caminho para construção do evento se dá pela mobilização de cálcio, 

formação de espécies reativas de oxigênio pelo complexo NADPH e 

transferência de proteases como a mieloperoxidase e elastase neutrófílica para o 

núcleo (SHESHACHALAM et al., 2014; SOLLBERGER et al., 2018). O 

resultado é a formação de uma rede extensa que impede a disseminação dos 



36 
 

patógenos e garante uma alta concentração de agentes antimicrobianos no local 

da infecção (BRINKMANN et al., 2004; BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2007; 

BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2012).    

As NETs já foram descritas em humanos e espécies animais como 

camundongos, cães, gatos, ovinos, bovinos, peixes, jumentos e focas (PALIC et 

al., 2007; WARDINI et al., 2010; ABI ABDALLAH et al., 2011; MUNOZ-

CARO et al., 2015; REICHEL et al., 2015; WEI et al., 2016; YILDIZ et al., 

2017; YILDIZ et al., 2019), frente a  diferentes patógenos como  Staphylococcus 

aureus, Shigella flexneri, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Aspergillus 

sp., Candida albicans, Leishmania sp. e T. gondii (BRINKMANN et al., 2004; 

URBAN et al., 2006; GRINBERG et al., 2008; BIANCHI et al., 2009; BRUNS 

et al., 2010; GABRIEL et al., 2010; WARDINI et al., 2010; ABI ABDALLAH et 

al., 2011; GUIMARÃES-COSTA et al., 2014). 

Diversos estudos têm demonstrado a formação de NETs contra parasitos 

do filo Apicomplexa (ABI ABDALLAH;DENKERS, 2012, HERMOSILLA et 

al., 2014, MUNOZ-CARO et al., 2015, REICHEl et al., 2015, VILLAGRA-

BLANCO et al., 2017, YILDIZ et al., 2017; YILDIZ et al., 2019) com um 

mecanismo efetor direcionado (HERMOSILLA et al., 2014, MUNOZ-CARO et 

al., 2015) sem evidências de uma resposta espécie-específica, entretanto, como 

apenas parte dos neutrófilos são capazes de liberar NETs, é possível que haja que 

estejam programadas para formação deste fenômeno (FUCHS et al., 2007, 

YILDIZ et al., 2019). Até o momento, este mecanismo da defesa inata não foi 

demonstrado em neutrófilos de gatos expostos a Toxoplasma gondii. 

Tendo em vista a relevância de neutrófilos como primeira linha de defesa 

em infecções parasitárias, a importância dos felídeos na manutenção da 

toxoplasmose e o escasso conhecimento sobre os mecanismos desencadeados por 

neutrófilos de gatos frente ao parasita T. gondii, nós mostramos pela primeira vez 

que T. gondii induz formação de NETs por neutrófilos de gatos. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Avaliar a viabilidade dos neutrófilos de gatos por um período de 4 horas de 

incubação; 

- Avaliar o efeito citotóxico dos taquizoítos de T. gondii sobre os neutrófilos de 

gatos por um período de 4 horas de incubação; 

- Quantificar a liberação da lactado desidrogenase (LDH) pelos neutrófilos de 

gatos sob estímulo do T. gondii, no tempo 0, 2 e 3 horas de incubação; 

- Avaliar a produção de espécies reativas de oxigênio por neutrófilos de gatos 

expostos ao T. gondii; 

- Quantificar a liberação de DNA pelos neutrófilos de gatos sob estímulo do T. 

gondii, no tempo 0, 2 e 3 horas de incubação; 

- Determinar a proporção de neutrófilos de gatos associados ao T. gondii, bem 

como determinar a carga parasitária; 

- Caracterizar a formação de redes extracelulares de neutrófilos de gatos frente ao 

T. gondii. 
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4.3. MATERIAL E MÉTODOS 

4.3.1. Purificação dos neutrófilos felinos 

Foram coletadas amostras de sangue de gatos saudáveis, negativos para o 

vírus da imunodeficiência felina (FIV) e vírus da lecemia felina (FeLV), através 

do kit imunocromatográfico FIVac/FeLVag (Alere
®
),  e negativos para 

anticorpos anti-IgG de T. gondii através da Reação de Imunofluorescência 

Indireta (RIFI), ponto de corte de 1:16, segundo protocolo de Pinto et al. (2009).  

O sangue foi acondicionado em tubos contendo heparina. Para a 

purificação dos neutrófilos, o sangue total foi dispensado sob o gradiente 

descontínuo de Ficoll-Histopaque (densidades 1.007/1.119, Sigma-Aldrich) e 

centrifugado a 400xg durante 30min à 23°C. O anel de neutrófilos foi recuperado 

na interface do Ficoll 1,077/1,119 e ressuspenso em solução salina, sendo lavado 

a 400xg por 10min. Caso houvesse contaminação com hemácias, as células eram 

incubadas com tampão de lise ACK (8,29g NH4Cl 0,15M, 2g KHCO3 1 mM, 

0,074g Na2 EDTA 0,1mM, pH 7,2-7,4) por 2 min, e posteriormente lavadas com 

solução salina. As células foram ressuspensas em RPMI1640 (Gibco) e sua 

contagem e viabilidade foram avaliadas pela exclusão do azul de Tripan (Sigma-

Aldrich) utilizando hemocitômetro. 

Os experimentos foram realizados de acordo com os Princípios Éticos da 

Experimentação Animal, adotados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA – UESC), tendo sido aprovado e regulamentado com número de 

protocolo 024/15. 

 

4.3.2. Parasitos 

Taquizoítosde T.gondii cepa RH, foram cultivados em monocamadas de 

células Vero. As células Vero foram cultivadas a 37ºC em 5% de CO2, utilizando 

meio RPMI 1640, suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco) e 1% de 

antibiótico (Gibco). Para purificação dos taquizoítos, tripsina-EDTA 0,25% 

(Gibco) foi adicionada às garrafas de cultura celular (Cellstar – Greiner BIO-

ONE). Posteriormente, o sobrenadante foi coletado, passado em seringa e agulha 
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de 23G, filtrado em filtro estéril com poros de 5µm (Millex- Sigma-Aldrich) e 

lavado em solução fisiológica. Os taquizoítos foram ressuspensos em meio 

RPMI1640, contados e avaliados quanto a viabilidade pelo método de exclusão 

do azul de Tripan em hemocitômetro. 

 

4.3.3. Viabilidade dos neutrófilos 

4.3.3.1. Método MTT 

Neutrófilos (2x10
5
 por poço) foram incubados com ou sem taquizoítos de T. 

gondii (proporção de 1:5), a 34°C, 5% de CO2 nos tempos 0, 2, 3 e 4h. A solução 

de MTT (Brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) (Sigma–

Aldrich, St. Louis, USA)  a 5mg/mL foi adicionada aos poços da placa de 

cultura, e esta foi novamente incubada por 4 horas. Os cristais de formazan foram 

solubilizados em dimetilformamida + Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) 10% (1:1 

v/v) (Mosmann, 1983). A viabilidade celular foi determinada pela leitura da 

absorbância em leitor de microplacas em comprimento de onda de 570 nm.  Os 

testes foram realizados em triplicata e em seguida normalizados conforme a 

fórmula: % Viabilidade Celular = (Absorbância das células das amostras – 

Absorbância do branco/ Absorbância de células controle positivo – Absorbância 

do branco) x 100. 

4.3.3.2. Dosagem da lactado desidrogenase  

Neutrófilos (1 x 10
6
 por poço) foram incubados com ou sem taquizoítos de 

T. gondii (proporção de 1:5) nos tempos 0 e 3h à 34°C e 5% de CO2. As células 

foram centrifugadas a 400xg por 10 min para retirada do sobrenadante, e este foi 

avaliado quanto a liberação da LDH. O controle positivo foi obtido pela lise 

celular total obtida com Triton X-100 a 0,2%. A atividade da LDH foi 

determinada de acordo com as instruções do fabricante (LDH® Liquiform of 

Labtest Diagnostica, Lagoa Santa, Brazil). Para evitar a influência da LDH do T. 

gondii nos resultados, cultura apenas de T. gondii nos mesmos tempos e 

condições foram utilizados. Os resultados encontrados foram subtraídos dos 

resultados obtidos da co-cultura. 
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4.3.4. Detecção da produção de superóxidos 

Neutrófilos (2x10
5
 por poço) foram incubados com ou sem taquizoítos de 

T.gondii (proporção de 1:5) e/ou PMA na concentração final de 600µM por 30 

min a 34°C a 5% de CO2. Às interações foi adicionada a sonda Dihydroethidium 

(DHE-Invitrogen) na concentração final de 3μM. As células forma analisadas em 

citômetro de fluxo onde foram lidos 20.000 eventos. Os dados adquiridos foram 

analisados usando o software CXP 2.2. Os neutrófilos foram avaliados quanto a 

intensidade média de fluorescência. 

4.3.5. Quantificação das NETs 

Neutrófilos (2x10
5
 por poço) foram plaqueados em placa de cultura celular 

de 96 poços (Cellstar – Greiner BIO-ONE) com taquizoítos de T. gondii 

(proporção de 1:5) ou PMA (Sigma-Aldrich) na concentração final de 600µM, 

por 0, 2 e 3h, sendo incubados a 34°C, 5% de CO2. Após esses períodos as 

células foram centrifugadas a 400xgpor 5 min para retirada do sobrenadante. O 

DNA no sobrenadante das culturas foi quantificado pelo kit dsDNA PicoGreen 

(Invitrogen) de acordo com as informações do fabricante. O DNA extracelular 

foi medido por espectrofluorímetro (Synergy 2) na excitação de 480 nm, emissão 

de 520nm e o DNA de esperma de salmão (Sigma) foi utilizado como padrão. 

4.3.6. Interação Neutrófilo-Parasito 

Neutrófilos (1x10
5
 por poço) foram plaqueados com taquizoítos de T. 

gondii (proporção de 1:5) em lamínulas de vidro (13 mm
2
) pré-tratadas com poli-

l-lisina a 0.001% (Sigma-Aldrich) em placas de 24 poços (Cellstar – Greiner 

BIO-ONE), incubados por 3h à 34°C com 5% de CO2. Após 3h, as células foram 

lavadas em solução salina, coradas pelo método Giemsa. Foram contados um 

total de 100 células afim de determinar a proporção de neutrófilos associados ao 

T. gondii (parasitas aprisionados nas redes e presentes no citoplasma dos 

neutrófilos), bem como, determinar a carga parasitária (número de 

taquizoítos/neutrófilos associados aos taquizoítos). 
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4.3.7. Caracterização das NETs por Microscopia Óptica (MO) 

Neutrófilos (1x10
5
 por poço) foram plaqueados com taquizoítos de T.gondii 

(proporção de 1:5) e incubados por 3h à 34°C com 5% de CO2. Após incubação, 

as células foram lavadas em solução salina, coradas pelo método Giemsae 

posteriormente coladas com entelan (Merck) em lâminas de vidro. A formação 

das NETs foi observada em microscópio ótico de campo claro (Primo Star – 

Zeiss).  

 

4.3.8. Caracterização das NETs por Microscopia de Imunofluorescência 

 

Neutrófilos (1x10
5
 por poço) foram plaqueados com taquizoítos de T.gondii 

(proporção de 1:5) e incubados por 3h à 34°C com 5% de CO2. Após incubação, 

as células foram lavadas em solução salina e fixadas em paraformaldeído a 2% 

durante 20min. Para caracterizar os principais componentes das NETs, as 

lâminas foram incubadas com PBS/BSA 1% (Sigma-Aldrich) durante 40min, e 

posteriormente incubadas por 1h à temperatura ambiente com o anticorpo anti-

histona H2A (Sigma-Aldrich) produzido em camundongo, diluído 1:800 em 

PBS/BSA 1%. Em seguida, as lâminas foram lavadas em solução salina e 

incubadas com o anticorpo secundário anti-camundongo conjugado a FITC 

(1:50) (Sigma-Aldrich) em PBS/BSA 1% por 1h em temperatura ambiente ao 

abrigo da luz. As lâminas foram lavadas novamente em solução salina e 

incubadas com DAPI 5µg/mL (Sigma-Aldrich) por 10 minutos no escuro. As 

lâminas foram montadas sobre SlowFade (Molecular Probes) e observadas em 

microscópio de imunofluorescência (Olympus, BX 51). 

 

4.3.9. Caracterização das NETs por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) 

Neutrófilos (2x10
6
 por poço) foram plaqueados com taquizoítos de T.gondii 

(proporção de 1:5) em lamínulas de vidro (13 mm
2
) pré-tratadas com poli-l-lisina 

a 0.001% (Sigma-Aldrich) em placas de 24 poços (Cellstar – Greiner BIO-ONE), 

incubados a 34°C com 5% de CO2. Após 3h, as células foram lavadas em solução 
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salinae fixadas com glutaraldeído a 2,5% em 0,1 M de tampão de Na-cacodilato, 

durante 1h, em temperadura ambiente. Posteriormente, as células foram lavadas 3 

vezes com o mesmo tampão e desidratadas em álcool etílico graduado (30, 50, 

70, e 100%) seguido por desidratação em acetona (70, 80 e 100%) durante 10 

minutos em cada concentração.  Posteriormente, as amostras foram processadas 

no ponto crítico durante 2 horas (Leica, EM CPD300), as lamínulas foram 

fixadas em stubs, metalizadas e então analisados em microscópio de varredura 

(Quanta 250 - FEI Company). 

4.3.10. Análise Estatística 

Os dados representam as médias ± desvio padrão. Os dados foram 

analisados utilizando o software Prism GraphPad 5.0. Após determinação da 

normalidade, utilizou-se para as análises paramétricas o teste de Tukey ou o teste 

t-student e para as não paramétricas utilizou-se o teste de Kruskal Wallis. O nível 

de significância utilizado foi de <5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

4.4. RESULTADOS 

4.4.1. Viabilidade dos neutrófilos expostos ao T. gondii 

Culturas puras de neutrófilos de gatos apresentaram uma diminuição da 

viabilidade ao longo do tempo, sendo significativa (p < 0,05) no tempo de 4h de 

incubação (Fig. 3A). Sendo assim, determinou-se o tempo de incubação de 3h 

como o tempo máximo para os outros ensaios imunológicos. 

Pelo método de MTT observamos o efeito citotóxico de T. gondii sobre os 

neutrófilos a partir de 3h de interação (p < 0,01) (Fig. 3A). Entretanto, não houve 

mudanças significativas na liberação da enzima LDH quando comparamos dentro 

do tempo e entre células expostas e não expostas a T. gondii. A atividade da LDH 

no sobrenadante foi marcadamente induzida apenas pelo uso do controle 

positivo, o tampão de lise (Fig. 3B).  
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Figura 3.Viabilidade de PMN de gatos expostos ao T. gondii avaliadas pelo 

método de MTT e LDH. (A) Polimorfonucleares (PMN) (2x10
5
 por poço) 

foram plaqueados com taquizoítos de T.gondii (proporção de 1:5) incubados a 

34°C, 5% de CO2 em diferentes tempos. A absorbância foi lida em comprimento 

de onda de 570 nm. Dados são expressos como média + DP. Diferenças 

significativas (p < 0,05) na viabilidade dos PMN ocorreram no tempo de 4 h; e 

entre a cultura de PMN pura e a interação com o T. gondii no tempo de 3 e 4h. 

(B) PMN (1 x 10
6
 por poço) foram estimulados ou não com taquizoítos de T. 

gondii (proporção de 1:5). Imediatamente após a adição do parasito e após 3h de 

incubação, as culturas foram centrifugadas e o sobrenadante foi avaliado quanto 

a liberação da LDH. O controle positivo foi obtido pela lise celular total obtida 

com Triton X-100 a 0,2%. Os resultados foram expressos U/L. Dados são 

expressos como média + DP. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.  
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4.4.2. Detecção do DNA extracelular 

T. gondiii promoveu uma liberação significativa de DNA dos neutrófilos de 

gatos para o meio extracelular nos tempos de 2 e 3 horas (p < 0,01). Com o uso 

do PMA também ocorrou a liberação das NETs no tempo 2 horas (p < 0,05) e 3 

horas (p < 0,01), sendo está liberação diretamente proporcional ao tempo de 

exposição (Fig. 4). 
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Figura 4.Quantificação das NETs liberadas por PMN de gatos frente ao 

T.gondii e PMA. PMN (2x10
5
 por poço) foram plaqueados com taquizoítos de 

T.gondii (proporção de 1:5) (A) ou com 600 µM de PMA (B) e incubados a 

34°C, 5% de CO2 em diferentes tempos. Imediatamente após a adição do parasito 

e após 2 e 3h de incubação, as culturas foram centrifugadas e o sobrenadante foi 

avaliado quanto a liberação de DNA através do kit Picogreen dsDNA. Dados são 

expressos como média + DP. *p < 0,05, **p < 0,01. 

 

4.4.3. Neutrófilos induzem ROS quando expostos ao T. gondii 

Neutrófilos de gatos, quando em contato apenas com T. gondii, produziu 

ROS após 30 minutos de incubação, induzindo um significativo aumento da 

produção de ânios superóxido, com uma diferença de aproximadamente três 

vezes a mais comparada a cultura pura de neutrófilos (Fig. 5). Este resultado é 

similar ao controle positivo PMA, e quando o PMA e o T. gondii foram 

simultaneamente incubados com os neutrófilos.  
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Figura 5. Representação gráfica das médias de intensidade de fluorescência 

dos diferentes tratamentos. Neutrófilos (2x10
5
 por poço) foram incubados com 

taquizoítos de T.gondii (proporção de 1:5) e/ou PMA na concentração final de 

600µM por 30 min a 34°C 5% de CO2. Às interações foram adicionada a sonda 

DHE (3μM). Dados são expressos como média + DP, p < 0,05. Diferenças 

significativas (p < 0,001) na liberação das NETs foram demonstradas sob todos 

os estímulos comparadas a cultura pura de PMN. 
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4.4.4. Taquizoítos de Toxoplasma gondii são aprisionados pelas NETs 

 Sabendo que taquizoítos de T. gondii são aprisionadas por NETs, 

procuramos determinar a extensão da associação desse parasito as redes, bem 

como a internalização pelos neutrófilos de gatos. Uma pequena porcentagem de 

neutrófilos liberaram as redes frente T. gondii (11,14%), após três horas de 

interação bem como, internalizaram o parasito (7,14%). A relação n° de 

parasitos/neutrófilos associados ao parasito foi de 1,21, e relação n° de 

parasitos/neutrófilos apresentando parasitos internalizados foi de 1,52. 

 

4.4.5. Caracterização das NETs 

 

Após 3h de interação, observamos estruturas em redes aprisionando 

taquizoitos de T. gondii (Fig 6B), bem como, parasitas no citoplasma dos 

neutrófilos (Fig. 6C). A figura 6A corresponde a cultura pura de PMN enquanto 

que a figura 6D corresponde a analise por Microscopia de Contraste Diferencial 

interferencial DIC.  

Com o intuito de demonstrar que as NETS liberadas são compostas pela 

associação de DNA e histonas, incubamos as células com DAPI e anticorpo anti-

histona, indicando que as redes de gatos também são compostas por esses 

conhecidos componentes (Fig.7B e 7D). A figura 7A corresponde a cultura pura 

de neutrófilos (controle) e a 7C são os neutrófilos após a eliminação das redes 

pelo uso da DNase (100 UI/mL). 

A observação da ultraestrutura das NETs, foi possível através da utilização 

da microscopia eletrônica de varredura (Figura 8), onde formam vistos 

filamentos sendo liberados pelos neutrófilos, com diâmetro de aproximadamente 

17 nm, que se unem formando extensas redes que aprisionam os parasitas.  
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Figura 6. Caracterização das redes extracelulares de neutrófilos de gatos 

incubados com taquizoítos de T. gondii por microscopia óptica. Neutrófilos 

(1x10
5
 por poço) foram plaqueados com taquizoítos de T.gondii (proporção de 

1:5) por 3h à 34°C com 5% de CO2. Após a incubação, as lamínulas foram 

corada pelo método Diff-Quick (A) Controle – cultura de neutrófilos puros; (B) 

Taquizoítos associados as NETs (seta);(C) Presença de taquizoítos de T. gondii 

no interior dos neutrófilos (seta); (D) DIC da interação entre neutrófilos e T. 

gondii fixados em paraformaldeído a 4. N – Neutrófilos; T – T. gondii 
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Figura 7. Caracterização das redes extracelulares de neutrófilos de gatos 

incubados com taquizoítos de T. gondii por microscopia de 

imunofluorescência. Neutrófilos (1x10
5
 por poço) foram plaqueados com 

taquizoítos de T. gondii (proporção de 1:5) por 3h à 34°C com 5% de CO2. Após 

a incubação, as lamínulas foram fixadas em paraformaldeído a 4% até o 

momento da coloração com DAPI - corante responsável por marcar DNA (Azul)- 

e anti-H2 que marca as histonas entrelaçadas ao DNA (Verde). (A) Controle – 

cultura de células puras, (B) Redes coradas com anticorpo monoclonal anti-H2; 

(C) Eliminação das redes pelo uso da DNase (100 IU/ml; (D) Formação da rede 

composta pelo material nuclear dos neutrófilos - Redes coradas com DAPI; 
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Figura 8. Caracterização das redes extracelulares de neutrófilos de gatos 

incubados com taquizoítos de T. gondii por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Neutrófilos (2x10
6
 por poço) foram plaqueados com 

taquizoítos de T.gondii (proporção de 1:5) por 3h à 34°C com 5% de CO2. 

Posteriormente foram fixados com glutaraldeído a 2,5% em 0,1 M de tampão de 

Na-cacodilato. Após o processamento para o MEV, as imagens foram adquiridas. 

(A-C) Formação das NETs com aprisionamento de taquizoítos de T. gondii (seta 

curta); As NETs são compostas de redes finas de aproximadamente 15-17nm de 

diâmetro, que posteriormente se agregam formando segmentos maiores (seta 

longa); (D) Redes ramificadas agregando-se em segmentos maiores.   N – 

neutrófilos; T – T. gondii. 
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4.5. DISCUSSÃO 

Os neutrófilos são conhecidos por desempenharem papel complexo na 

infecção pelo Toxoplasma gondii, uma vez que possuem mecanismos para 

controle da infecção, e em contrapartida podem abrigar e proteger este 

protozoário das ações promovidas pelo sistema imune (WILHELM; 

YAROVINSKY, 2014). Até o presente estudo, nenhum trabalho avaliou se os 

gatos, hospedeiro definitivo do T. gondii, seriam capazes de formar NETs 

quando expostos a este parasito.  

Devido à escassez de informações sobre o comportamento dos neutrófilos 

de gatos, primeiramente, avaliamos a viabilidade dessas células ao longo do 

tempo. O método MTT é um ensaio indireto que atesta a viabilidade celular 

através da redução do sal de tetrazólio em formazan por enzimas mitocondriais, 

bem como por enzimas presentes nos compartimentos endossomal/ lisossomal 

(LÜ et al., 2012; BERG, 2015). Através dos ensaios de MTT, nossos resultados 

demonstraram uma diminuição da viabilidade ao longo do tempo, sendo que a 

partir de 4h há uma perda significativa da viabilidade da cultura pura de 

neutrófilos. Segundo Brinkmann e Zychlinsky (2012), em culturas de neutrófilos 

humanos, tempos de incubação prolongados (> 4 h) podem refletir outras formas 

de morte celular que não seja a NETose, sendo assim, optamos por adotar o 

período de 3h como o tempo máximo de incubação para os ensaios.  

Os ensaios confirmaram a formação das NETs pelos neutrófilos de gatos 

frente ao T. gondii. Pesquisas anteriores demonstraram que o T. gondii induz 

formação das redes extracelulares em humanos, camundongos, ovinos, bovinos, 

focas e jumentos (ABI ABDALLAH et al., 2011; REICHEL et al., 2015; 

YILDIZ et al., 2017, YILDIZ et al., 2019). Atualmente são descritos dois 

mecanismos de indução das NETs: o mecanismo rápido que leva de 5 a 60 

minutos, no qual vesículas formadas a partir das membranas nucleares, contendo 

cromatina, brotam do núcleo e degranulam para o espaço extracelular, sem 

prejuízo para as células. A outra forma acontece através da morte celular 

programada que inicia de 2 a 4 horas após o estímulo. Primeiro o núcleo perde 

sua forma lobulada característica, posteriormente as membranas nucleares 
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desintegram e a cromatina se mistura com o conteúdo granular presente no 

citoplasma. Finalmente, a membrana plasmática se rompe e as NETs são 

liberadas (PILSCZEK et al., 2010; YIPP et al., 2012). Observamos a formação 

das redes a partir de 2h de interação, com um aumento significativo não apenas 

comparado ao tempo 0, mas também entre o tempo 3h, demonstrando que a 

relação entre o tempo de incubação parece estar diretamente relacionada a uma 

maior liberação de NETs pelo T. gondii. Essa dependência também foi relatada 

entre interações de T. gondii com neutrófilos de camundongos e focas (ABI 

ABDALLAH et al., 2011; REICHEL et al., 2015) e com protozoários como 

Leishmania donovani, Leishmania infantum e Neospora caninum (GABRIEL et 

al., 2010; GUIMARÃES-COSTA et al., 2014; WEI et al., 2016), ao contrário do 

observado em interações com Besnoitia besnoiti (MUNOZ-CARO et al., 2014). 

O controle positivo, neutrófilos de gatos com adição do PMA apresentou 

uma robusta liberação de DNA já com 2h de incubação, achado similar ao 

encontrado por Abi Abdallah et al. (2011) em neutrófilos de camundongos. 

Entretanto, neutrófilos de ovinos e bovinos apresentaram uma maior liberação de 

NETs quando expostos ao T. gondii, comparado ao controle PMA (YILDIZ et 

al., 2017). Possivelmente a dose utilizada de PMA (50nM) foi insuficiente para 

estimular adequadamente os neutrófilos dessas espécies. Li andTablin (2017) 

verificaram que o PMA é um potente indutor de hipercitrulinação de histonas de 

neutrófilos caninos na dosagem de 100nM, com significativa geração de ROS e 

consequente liberação NETs.  

 Para confirmar se a liberação de DNA extracelular era oriunda da 

formação das NETs e não da necrose dos neutrófilos de gatos, foi realizada a 

dosagem da LDH. A enzima LDH é um marcador de membrana integra, está 

presente em todo o citoplasma celular e quando a membrana é danificada há 

liberação para o meio extracelular. Verificamos que no tempo 3h a liberação do 

DNA precedeu o aumento da LDH, corroborando com outros estudos 

(BRINKMANN et al., 2004; AULIK et al., 2010; WEI et al., 2016). Vale 

ressaltar que apenas 10 a 33% dos neutrófilos formam NETsin vitro 

(BRINKMANN; ZYCHLINSKY 2007; FUCHS et al., 2007), logo a discreta 
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liberação da LDH parece está diretamente ligada apenas a essa pequena 

população de neutrófilos que morreram em decorrência da NETose.  

Quando associamos os resultados da interação de T. gondii com 

neutrófilos de gatos nos ensaios de MTT, liberação de DNA e LDH, sugerimos 

que a quantidade de T. gondii utilizada nos ensaios foi capaz de alterar o 

metabolismo celular, induzindo a liberação das redes pelos neutrófilos sensíveis a 

tal evento, além de descartarmos a necrose como o tipo de morte celular 

predominante na cultura. Fuchs et al. (2007) demonstrou que a NEToseé a única 

forma de morte celular caracterizada pela ruptura de membranas intracelulares 

antes do comprometimento da integridade da membrana plasmática. 

Até o presente momento, duas vias que culminam com a formação das 

NETs foram descritas. A NETose dependente do complexo NADPH oxidase 

inicia com a dissociação dos grânulos primários “azurossoma” pelo peróxido de 

hidrogênio, permitindo o vazamento da mieloperoxidase e elastase neutrofílica 

para o citoplasma. Essas proteases migram para o núcleo, clivam as histonas 

permitindo o relaxamento da cromatina, dando início ao evento da NETose 

(FUCHS et al., 2007; BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2012; SOLLBERGER et 

al., 2018). A NETose independente do complexo NADPH já foi descrita com o 

uso do cálcio ionóforo (NEELI; RADIC, 2013) e nas infecções por S. aureus e 

Leishmania donovani onde, na presença de inibidores do complexo NADPH 

houve formação das NETs (GABRIEL et al., 2010; PILSCZEK et al., 2010). 

Neste trabalho os neutrófilos de gatos responderam a T. gondii com intensa 

produção de ROS após 30 minutos de incubação. Outros trabalhos também 

sugerem que a via utilizada pelo T. gondii é a dependente de NADPH, uma vez 

que observaram diminuição da produção de ROS e consequente diminuição das 

NETs, quando enzimas como NADPH oxidase, NE e MPO foram inibidas, além 

de evidências do envolvimento da via de sinalização Raf-MEK-ERK (ABI 

ABDALLAH et al., 2011; REICHEL et al., 2015). Brinkmann e Zychlinsky 

(2007) observaram que neutrófilos apresentam explosão respiratória dentro da 

primeira hora sobre condições de ativação. O controle PMA apresentou média de 

intensidade de fluorescência semelhante aos neutrófilos incubados com T. gondii. 
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Uma maior liberação das NETs era esperada com a associação dos dois 

estímulos, entretanto, a interação neutrófilos + T. gondii + PMA foi significativa 

apenas quando comparada aos neutrófilos puros. Em culturas de neutrófilos de 

jumentos, a interação T. gondii + neutrófilos apresentou uma maior liberação de 

ROS comparada ao grupo controle, neutrófilos + PMA (YILDIZ et al., 2019). 

Wardini et al. (2010) demonstrou que neutrófilos de gatos são capazes de 

liberarem NETs frente a infecção por Leishmania. Em seu estudo as médias de 

promastigotas fagocitadas ou associadas aos neutrófilos foram bem semelhantes 

as médias obtidas nesse estudo. Através da microscopia óptica observamos a 

presença das redes aprisionando os taquizoítos de T. gondii, bem como foram 

vistos parasitas no citoplasma dos neutrófilos. Em camundongos, a liberação das 

NETs foi independente da invasão pelo T. gondii, acredita-se que a indução seja 

mediada por fatores liberados pelo parasito e pelo contato entre as membranas do 

patógeno e da célula (ABI ABDALLAH et al., 2011).  

A composição das NETs liberadas por neutrófilos de gatos possue o DNA 

como principal componente estrutural, uma vez que a marcação pelo DAPI, 

corante intercalante de DNA, foi intensa e o tratamento com a DNase resultou na 

desintegração das redes, de forma semelhante ao observado em outros trabalhos 

(PALIC et al., 2007; GABRIEL et al., 2010; WARDINI et al., 2010). Realizamos 

a marcação de outro importante componente das NETs, as histonas, que foram 

marcadas através do anticorpo contra histonas H2A. As histonas são responsáveis 

por manter a organizaçãoda cromatina dentro do núcleo, logo sua citrulinização é 

um passo importante para a NETose, além de possuir atividade microbicida 

(BRINKMANN et al., 2004; LI; TABLIN, 2017). Acreditamos que proteínas 

granulares como elastase, MPO, catepsina G, lactoferrina e gelatinase, que 

também possuem efeito microbicida, estejam presentes nas redes liberadas por 

esta espécie. Efeitos letais das armadilhas extracelulares foram relatados contra 

promastigotas de L. amazonensis e taquizoítos de T. gondii (GUIMARÃES-

COSTA et al., 2009; ABI ABDALLAHET al., 2011). NETs de neutrófilos 

bovinos não provocaram um efeito letal nos taquizoitos de B. besnoiti, mas as 
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taxas de infecção das células endoteliais diminuíram drasticamente quando os 

taquizoítos foram pré-expostos aos neutrófilos (MUNOZ CARO et al., 2014).  

Através da microscopia eletrônica de varredura observamos que, na 

cultura pura de neutrófilos, os contornos celulares permaneceram arredondados 

sem projeções na membrana plasmática. Já os neutrófilos sob o estímulo dos 

taquizoítos de T. gondii apresentavam formações extensas de DNA extracelular 

que projetavam em direção aos taquizoítos e a outros neutrófilos. As NETs 

continham trechos com diâmetro de aproximadamente 17 nm, com a presença de 

domínios globulares, e se uniam em segmentos maiores, bem semelhante ao 

encontrado por Brinkmann et al. (2004), Pilsczek et al. (2010) e Wei et al. 

(2016). Como visto, o mecanismo das NETs possibilita aos neutrófilos uma 

ampliação de suas funções de proteção ao organismo, onde seu arsenal de 

grânulos microbicidas juntamente com as histonas são lançados a longas 

distâncias, detendo, por vezes, mais parasitos do que conseguiriam fagocitar. No 

nosso estudo, caracterizamos a formação das NETs liberadas pelo hospedeiro 

definitivo do T. gondii, no entanto, esse evento ocorreu em uma pequena parcela 

da população dos neutrófilos de gatos, sugerindo que o T. gondii, como um 

protozoário intracelular obrigatório, deva exercer efeito sobre os neutrófilos a fim 

de que eles não iniciem este tipo de morte celular, já que isto causaria prejuízo a 

manutenção da infecção. 
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4.6. CONCLUSÕES 

 

Diante da escassez de estudos relacionados as células da imunidade inata 

em gatos, concluímos mediante nossos resultados, que neutrófilos de gatos 

possuem comportamente semelhantes a neutrófilos de outras espécies. São 

células frágeis, que se ativam facilmente e quando trabalhadas em experimentos, 

seu cultivo não deve exceder mais do que 4h.  

Como previsto, taquizoítos de T. gondii induziram a liberação das NETs 

em neutrófilos de gatos. No nosso estudo, caracterizamos a formação das NETs 

liberadas pelo hospedeiro definitivo do T. gondii, no entanto, esse evento ocorreu 

em uma pequena parcela da população dos neutrófilos de gatos, sugerindo que o 

T. gondii, como um protozoário intracelular obrigatório, deva exercer efeito 

sobre os neutrófilos a fim de que eles não iniciem este tipo de morte celular, já 

que isto causaria prejuízo a manutenção da infecção. 
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5. CAPITULO II 

 

Avaliação da infecção experimental de gatos por Toxoplasma gondii 

suplementados com Fração Rica em Mananas 
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5.1. INTRODUÇÃO 

Toxoplasma gondii infecta uma ampla variedade de hospedeiros, tendo os 

felídeos papel importante na epidemiologia desse agente, uma vez que são os 

únicos hospedeiros definitivos conhecidos que podem excretar transitoriamente 

oocistos no ambiente (DUBEY, 1998). Esse protozoário quando em contato com 

o hospedeiro humano imunocompetente, causa uma resposta imune celular 

eficaz, não desenvolvendo sinais clínicos da doença. Porém, em uma pequena 

parcela da população a doença pode evoluir e levar à morte, principalmente em 

fetos de gestantes primo infectadas e em indivíduos imunossuprimidos, por 

exemplo, portadores do vírus HIV (TENTER et al., 2000; HILL; DUBEY, 2002; 

WILHELM; YAROVINSKY, 2014).  

A principal porta de entrada para o T. gondii no hospedeiro é a mucosa 

intestinal, a partir da ingestão de cistos teciduais ou alimentos e água 

contaminados com oocistos (DUBEY et al., 1998; MILLER et al., 2009). 

Normalmente os gatos têm o primeiro contato com T. gondii até os 6 meses de 

vida, liberando os oocistos por um curto período de tempo e depois adquirem 

uma imunidade intestinal e normalmente não voltam a reeliminar os mesmos 

(DUBEY, 2008). Embora a presença de lesões no trato gastrointestinal de gatos 

experimentalmente infectados pelo T. gondii seja controversa (DUBEY et al., 

1996, SILVA et al., 2009), já é sabido que ao penetrar na mucosa, T. gondii 

permite a translocação de patógenos para os tecidos subepiteliais, além de induzir 

alterações na composição da microbiota (MINAMOTO et al., 2012; COHEN; 

DENKERS, 2015). 

Na tentativa de minimizar estes danos, o uso da Fração Rica em Mananas 

se torna uma importante ferramenta para a manutenção da saúde do organismo. 

Ótimos resultados tem sido encontrados com o uso desse prebiótico de segunda 

geração desenvolvido a partir da Saccharomyces cerevisiae. É um produto com 

alta atividade biológica, que favorece a multiplicação e instalação de uma 

microbiota benéfica, além de interagir com o sistema imune modulando a 

resposta inflamatória (SWANSON et al., 2002; KIM et al., 2011; CHE et al., 

2012; SPRING et al., 2015). 
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Este é o primeiro estudo utilizando a Fração Rica em Mananas na 

suplementação de gatos, bem como da avaliação da imunidade inata e a 

eliminação de oocistos pós infecção experimental por T. gondii. Acreditamos que 

os resultados apresentados possam ajudar a compreender melhor a patogênese 

desse protozoário, como também fornecer pistas para o desenvolvimento de 

estratégias interventivas com o uso de prebióticos. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Quantificar a eliminação de oocistos de T. gondii em gatos suplementados com 

a Fração Rica em Mananase em gatos não suplementados; 

- Identificar a presença do DNA do T. gondii no sangue de gatos suplementados 

com a Fração Rica em Mananas e em gatos não suplementados, 

experimentalmente infectados por este protozoário; 

- Identificar a presença do DNA das bactérias Lactobacillus spp., C. perfringens 

e E.coli no sangue de gatos suplementados com a Fração Rica em Mananas e em 

gatos não suplementados, experimentalmente infectados pelo T. gondii; 

- Determinar curva sorológica dos anticorpos IgM e IgG em gatos suplementados 

com a Fração Rica em Mananas e em gatos não suplementados, 

experimentalmente infectados pelo T. gondii; 

- Avaliar os parâmetros hematológicos em gatos suplementados com a Fração 

Rica em Mananas e em gatos não suplementados, experimentalmente infectados 

pelo T. gondii; 
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5.3. MATERIAL E MÉTODOS 

5.3.1. Seleção e manutenção dos animais 

A fim de selecionar os animais participantes do estudo, realizou-se uma 

triagem inicial de filhotes de gatas capturadas pelo Centro de Controle de 

Zoonoses do município de Itabuna, Bahia. Esta triagem incluiu a realização de 

exame físico, sorologia para FIV/FeLV (subitem 5.3.3); sorologia para T.gondii 

(subitem 5.3.4); hemograma (subitem 5.3.5), bioquímica sérica (subitem 5.3.6), 

exame coproparasitológico (subitem 5.3.7), ultrasonográfico e radiografia 

torácica. Os critérios de inclusão foram animais negativos para T.gondii e 

FIV/FeLV que se mostraram hígidos nos exames realizados.  

O estudo foi realizado com 12 gatos (6 machos e 6 fêmeas), apresentando 

faixa etária média de 1 a 2 meses de vida. Os animais selecionados foram 

castrados e imunizados contra as principais doenças infecciosas dos felinos 

(Rinotraqueíte, Calicivirose, Paleucopenia felina e Raiva) e receberam tratamento 

para controle de endoparasitas e ectoparasitas (Toxocara canis, Toxocara cati, 

Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum e Trichuris vulpis). 

 Os gatos foram alojados individualmente em baias medindo 1m
2 

no gatil 

do Hospital Veterinário da UESC, recebendo água mineral comercial ad libitum 

e ração comercial isenta de prebióticos. Hemograma, sorologia para T. gondii e 

exames coproparasitológico foram realizados periodicamente. A entrada de 

pessoas no gatil era controlada e os animais passaram por um período de 10 

meses de quarentena antes de iniciar o experimento. 

Os experimentos foram realizados de acordo com os Princípios Éticos da 

Experimentação Animal, adotados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA – UESC), tendo sido aprovado e regulamentado com número de 

protocolo 024/15. 

 

5.3.2. Descrição da coleta e do processamento das amostras 

As coletas de sangue foram realizadas por venopunção através da veia 

jugular ou cefálica. O sangue foi armazenado em tubos à vácuo com 
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anticoagulante (EDTA) e mantidos sob refrigeração até o seu processamento. 

Para obtenção do soro, as amostras foram acondicionadas em tubos sem 

anticoagulante, centrifugadas e mantidas a -20°C até realização dos testes 

(bioquímica sérica e sorologias). Para os exames coproparasitológicos, as fezes 

foram coletadas das bandejas de areia de cada animal e refrigeradas até 

processamento das amostras.  

 

5.3.3. Sorologia para FIV e FeLV 

Para o diagnóstico da infecção pelo FIV e/ou FeLV, os soros obtidos 

foram testados através do imunoensaio cromatográfico Alere FIV/FeLV Test Kit 

(Alere™) e o resultado foi interpretado de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

 

5.3.4. Identificação dos animais negativos para T. gondii 

A detecção de anticorpos anti-IgG de T. gondii foi realizada através da 

Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), utilizando o ponto de corte de 

1:16. As lâminas silcadas foram sensibilizadas com taquizoítos da cepa RH de T. 

gondii e utilizou- se o conjugado anti-IgG felino Sigma (Anti-Cat IgG – F4262, 

Sigma-Aldrich ®) na diluição de 1:128. Os controles (positivo e negativo) foram 

obtidos a partir de Munhoz et al. (2017). A leitura foi realizada em microscópio 

binocular com sistema de epifluorescência (Olympus, BX 51) no aumento de 

400x. Foram consideradas positivas as amostras que apresentaram 50% ou mais 

dos taquizoítos de cada campo com fluorescência periférica completa (PINTO et 

al., 2009). O protocolo da realização da RIFI encontra-se no Anexo A. 

 

5.3.5. Hemograma 

Para realização dos hemogramas foi utilizado o contador automático 

hematológico (ABX VET-Horiba®). Os esfregaços sanguíneos foram fixados 

emmetanol por cinco minutos e corados com Giemsa durante 30 minutos para a 
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contagem da leucometria específica e observação da morfologia das células 

sanguíneas. 

5.3.6. Bioquímica sérica 

Para a determinação dos níveis da alanina aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST), ureia e creatinina séricas foram utilizados kits 

comerciais Labtest®, sendo a leitura realizada em analisador semiautomático 

Bioplus 2000®. 

 

5.3.7. Coproparasitológico 

As amostras de fezes foram processadas e examinadas pela técnica 

modificada de centrifugo-flutuação com solução de sacarose, descrita por 

Sheather (1923) e modificada por Duszynsk e Wilber (1997). Para a identificação 

dos oocistos eliminados, as amostras de fezes foram processadas segundo Dubey 

(2001) e Gondim et al. (2002). 

 

5.3.8. Administração do prebiótico 

 

Seis gatos (3 machos e 3 fêmeas), selecionados de forma aleatória, foram 

suplementados diariamente com FRM na concentração de 0,16 % (1,6g/kg de 

dieta), durante os 35 dias de experimento. Os outros seis gatos (3 machos e 3 

fêmeas) receberam celulose como placebo. Tanto a FRM quanto o placebo foram 

manipulados em cápsulas de acordo com o peso de cada animal. Foi denominado 

dia zero (D0) o primeiro dia da suplementação. Desta forma, os animais foram 

divididos em dois grupos: Grupo I: gatos suplementados com a FRM (n=6); 

Grupo II: gatos não suplementados (n=6). 

 

5.3.9. Preparação do inóculo de Toxoplasma gondii 

Camundongos suíços fêmeas (n=24) foram previamente infectados através 

de sonda gástrica, com 50 oocistos de T. gondii cepa ME49, gentilmente cedidos 

pelo prof. João Luis Garcia - Departamento de Medicina Veterinária Preventiva 
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da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Os animais foram mantidos com 

ração comercial própria para a espécie e água ad libitum, sendo observados 

diariamente durante doze semanas. 

Vinte e um dias após o início da suplementação dos gatos (D21), os 

camundongos foram eutanasiados para posterior retirada do cérebro. Amostras de 

cada cérebro macerado foi avaliada quanto à presença de cistos através da 

contagem em hemocitômetro. Somente após visualização (Figura 9) e contagem 

dos mesmos, as amostras foram homogeneizadas, sendo oferecidos 

aproximadamente 800 cistos de T. gondii por animal (GARCIA et al., 2007), que 

estavam em jejum de 24 horas. 

 

 

Figura 9. Cisto de T. gondii visualizado em macerado de cérebro de 

camundongo infectado com oocistos de Toxoplasma gondii cepa ME-49. 

Objetiva de 40x. 

 
5.3.10. Pesquisa e quantificação da eliminação de oocistos de T. gondii 

Para a pesquisa e avaliação da eliminação dos oocistos, amostras de fezes 

foram coletadas in totum de todos os gatos a partir do dia D18. As fezes foram 

pesadas e submetidas ao exame coproparasitológico pela técnica de centrífugo-

flutuação (subitem 5.3.7).  

 

 



65 
 

 

 

5.3.11. Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR) para detecção do 

DNA do T. gondii nas amostras sanguíneas 

Amostras de sangue dos dia D28 e D35 dos gatos de ambos os grupos 

experimentais foram foram testadas através da qPCR com objetivo de identificar 

DNA do parasito T. gondii. As amplificações foram realizadas contendo 0,5 µL 

de cada primer a 0,5µM (5’AGAGACACCGGAATGCGATCT3’ e  

‘5CCCTCTTCTCCACTCTTCAATTCT-3) (LÉLU et al., 2012), 10 µL de 

SYBR® Select Master Mix (AppliedBiosystems), 5µL de DNA a 20ng/µL, e 

água ultra-pura estéril livre de DNAse e RNAse até obter um volume final de 20 

µL. A qPCR foi realizada na plataforma AB 7500 fast (Life Technologies, 

Carlsbad, Califórnia, EUA). A corrida ocorreu com um ciclo (95°C por 20 s) e 40 

ciclos (95°C por 03 s, 60°C por 30 s) enquanto a curva de dissociação (melting 

curve) consistiu de um ciclo de 95º C por 15 s (rampa de 1,6ºC/s), 60ºC por 1 

min (rampa de 1,6ºC/s), 95ºC por 15 s (rampa de 0,15ºC/s).  Para determinação 

do número de cópias do DNA nas amostras, foi realizada uma curva padrão com 

5 pontos a partir do DNA extraído de taquizoitos da cepa RH de T. gondii, 

contendo 5000, 500 ,50, 5 e 1 taquizoito(s) por microlitro. 

 

5.3.12. Determinação da concentração de bactérias de interesse nas 

amostras sanguíneas através da qPCR 

A curva padrão das bactérias Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus e 

Clostridium perfringens foram gentilmente cedida pela Prof.
a
 Bianca Mendes 

Maciel -Departamento de Ciências Biológicas da UESC/Ilhéus. A extração do 

DNA das amostras sanguíneas correspondentes aos D28 e D35 foi realizada 

utilizando um kit comercial (Purelink Genomic DNA mini kit) seguindo 

recomendações do fabricante. Todas as amostras de DNA foram avaliadas quanto 

à sua pureza e integridade no nanodrop, sendo estocadas a -20ºC até seu uso.  

 A qPCR para quantificação bacteriana presente no sangue dos grupos 

experimentais foi realizada de forma individual utilizando o sistema TaqMan 
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(Life Technologies) e sondas MGB (Tabela 1). As amplificações ocorreram em 

um volume final de 20 µL, contendo 0,5 µL de primer específico para a 

amplificação de Clostridium perfringens, eE. coli; e 0,4 µL de primer para a 

amplificação de Lactobacillus acidophilus (todos na concentração de 5 µM), 0,5 

µL de cada sonda MGB TaqMan específica para Clostridium perfringens (NED), 

E. coli (NED) e 0,4 µL de sonda MGB TaqMan para Lactobacillus acidophilus 

(FAM) (na concentração de 5 µM), 10,0 µL de reagente TaqMan Fast Advanced 

e 2,0 µL de DNA correspondente a cada ponto da curva. Água ultra-pura estéril 

(livre de DNase e RNase) foi acrescentada às reações a fim de atingir o volume 

final de 20 µL. O protocolo dos ciclos utilizados para cada corrida sucedeu-se 

mediante um ciclo a 50 °C por 2 min; um ciclo a 95 ºC por 20 seg; 45 ciclos de 

95 ºC por 3 seg, 60 ºC por 30 seg. 

 

Tabela 1. “Probes” (sondas) utilizadas para detecção quantitativa dos diferentes 

grupos bacterianos nas amostras sanguíneas dos gatos. 

Grupos Iniciadores Referência 

Lactobacillus 

acidophilus 
[FAM]ATGGAGCAACGCCGC 

Delroisse et al., 

(2008) 

Clostridium 

perfringens 
[NED]TCATCATTCAACCAAAGGAGCAATCC 

Wise e Siragusa 

(2005) 

E. coli [NED]AAGGCGGAAAAGG 
Lopes 

(2016) 

 

 

5.3.13. Curva sorológica para os anticorpos IgM e IgG 

Para detecção dos anticorpos anti-IgM e IgG felino, os animais tiveram seus 

sangues colhidos nos dias D0 (início da suplementação), D21 (pós 

suplementação), D24, D26, D28 e D35 (pós infecção). As amostras foram 

diluídas em PBS, em progressão geométrica de razão dois a partir de 1:16 para 

determinação da titulação de cada animal. Foi utilizado o anticorpo anti-IgM 

felino (Anti- Feline IgM – heavy chain specific – conjugado com isotiocianato de 



67 
 

fluoresceína), com protocolo descrito no anexo A. Para os anticorpos anti-IgG 

felino realizou-se o protocolo conforme descrito no sub-item 5.3.4. 

5.3.14. Hemograma 

Todos os animais tiveram seu sangue colhido nos dias D0 (início da 

suplementação), D21 (pós suplementação), D27 (pós infecção) e processados 

conforme sub-item 5.3.5. 

 

5.3.15. Análise Estatística 

Para fins de comparação do número de oocistos eliminados pelos dois 

grupos durante o experimento, utilizou-se o teste F, com nível de significância de 

95%. Os dados hematológicos representam as médias ± desvio padrão, a 

significância dos resultados foi calculada dentro do grupo (avaliação dos dias D0, 

D21 E D27) por meio do teste de Tukey´s; para os resultados entre os grupos (ex. 

D0 suplementado e D0 não suplementado) foi utilizado o teste t student. Para 

ambos os testes utilizamos o programa Prism (GraphPad) e valores de p<0,05 

foram considerados significantes. 
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5.4. RESULTADOS 

5.4.1. Pesquisa e quantificação da eliminação de oocistos de T. gondii 

A infecção experimental com cistos de T. gondii cepa ME-49r esultou na 

eliminação fecal de oocistos por todos os gatos de ambos os grupos (Fig. 10). 

Oocistos foram visualizados nas fezes a partir do 3° dia pós infecção em ambos 

os grupos experimentais, com eliminação regular até o 9° dia e, após esse 

período, ao menos um animal de cada grupo eliminou oocistos até o 14° dia (Fig. 

11). 

A eliminação total de oocistos pelo grupo não suplementado foi de 

2.667.812, enquanto o grupo suplementado eliminou 1.434.063. A análise 

estatística foi realizada com os valores médios de oocistos liberados nos sete 

primeiros dias, o que correspondeu a 99% dos oocistos eliminados pelo grupo 

suplementado e 99,3% no grupo não suplementado. A partir do 10° dia, a 

eliminação de oocistos passou a ser intermitente, o que produziria um desvio 

padrão muito grande, impossibilitando a realização das análises. Logo, 

observados uma redução significativa (p < 0,0002) da eliminação de oocistos por 

parte do grupo que foi suplementado com a Fração Rica em Mananas.  
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Figura 10. Oocistos não esporulados de T. gondii. Objetiva de 40x. Amostras 

de fezes de gatos foram processadas pela técnica modificada de centrifugo-

flutuação com solução de sacarose para posterior realização da contagem de 

oocistos. 

 

 

Figura 11. Média de oocistos eliminados pelo grupos suplementado e não 

suplementado. Oocistos foram visualizados nas fezes a partir do 3° dia pós 

infecção em ambos os grupos experimentais. A eliminação foi regular até o 9° 

dia e cessou no 14° dia pós infecção. O número total de oocistos liberados pelo 

grupo não suplementado foi de 2.667.812, enquando que o grupo suplementado 

com a FRM eliminou 1.434.063.  
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5.4.2. Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR) para detecção do DNA 

de T. gondii no sangue 

 

O DNA do T. gondii foi encontrado nas amostras sanguíneas de três 

animais suplementados no 7° dia pós infecção e em duas amostras de animais 

pertencentes ao grupo não suplementado no 14° dia pós infecção, com 

amplificação inferior ao da concentração de 1 taquizoito/µl na curva de melting 

(curva padrão) (Fig. 12).  

 

 

Figura 12.Curva de dissociação (melting curve). Cada pico corresponde a 

amplificação do DNA de T. gondii em concentrações correspondetes a 5000, 

500,50, 5 e 1 taquizoito(s) por microlitro. 
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5.4.3. Quantificação da concentração de bactérias de interesse em amostras 

sanguíneas através da qPCR 

O DNA das três bactérias propostas no experimento, Lactobacillus, C. 

perfringens e Escherichia coli não foi detectado pela qPCR em nenhum dos 

animais (Fig.13). 

 

 

Figura 13. Curvas de amplificação e curvas padrão de: (A e B) Lactobacillus  

(C e D) C. perfringens, (E e F) Escherichia coli nas amostras de sangue. 
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5.4.4. Curvas sorológica para os anticorpos IgM e IgG 

Todos os gatos de ambos os grupos experimentais apresentaram 

soroconversão. Foram consideradas positivas apenas as reações com 

fluorescência total dos taquizoítos (Fig 14). Os gatos suplementados 

apresentaram maiores títulos de anticorpos IgM (Tabela 2), enquanto, o grupo 

não suplementado apresentou títulos maiores do anticorpo IgG (Tabela 3). 

 

 
Figura 14. Reação de imunofluorescência indireta para pesquisa de 

anticorpos anti IgM de T. gondii. (A) Reação negativa (B) Reação positiva. 

Objetiva 20x.  

 

Tabela 2. Título de anticorpos IgM anti- T. gondii em animais 

suplementados (Grupo I) e não suplementados (Grupo II). 

Grupo     Dias Pós- Inoculação 

  Felino  D21 D24 D26 D28 D35 

I 1 - - - 64 512 

 
2 - - - 64 256 

 
3 - - - 32 64 

 
4 - - - 64 256 

 

5 - - - 32 256 

6 - - - 64 256 

II 7 
 

- - - 64 128 

 
8 

 
- - - 64 128 

 
9 

 
- - - 64 128 

 
10  - - - - 64 

 
11 

 
- - - 32 64 

  12   - - - 64 128 

  

 

A B
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Tabela 3. Título de anticorpos IgG anti- T. gondii em animais suplementados 

(Grupo I) e não suplementados (Grupo II). 

Grupo     Dias Pós- Inoculação 

  Felino  D21 D24 D26 D28 D35 

I 1 - - - 128 1024 

 
2 - - - 32 1024 

 
3 - - - 64 512 

 
4 - - - 32 1024 

 

5 - - - 64 2048 

6 - - - 64 512 

II 7 
 

- - - 64 512 

 
8 

 
- - - 128 2048 

 
9 

 
- - - 64 2048 

 
10  - - - 32 1024 

 
11 

 
- - - 64 512 

  12   - - - 128 2048 

  

5.4.5. Hemograma 

Todos os parâmetros hematológicos estão listados na Tabela 4. Resultados 

com significância estatística foram encontrados entre os grupos para os valores 

de segmentados e plaquetas (D28suplementado e D28 não suplementado). 

Dentro do grupo dos animais suplementados valores de linfócitos D0 e D28 

foram estatisticamente significativos. O grupo dos animais não suplementados 

apresentaram diferenças significativas nos seguintes valores: leucócitos totais 

entre o D0 e D28; hematócrito entre o D21 e D28; linfócitos entre o D0 e o D28; 

plaquetas entre o D0 e o D28. 
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Tabela 4. - Valores médios e desvio padrão dos parâmetros hematológicos de gatos suplementados com Fração Rica em 

Mananas e gatos não suplementados. 

 

Suplementado Não Suplementado 

Médias ± DP Médias ± DP 

 
D0 D21 D28 D0 D21 D28 

RBC 10,1 + 0,53 10,5+1,14 10,26±0,96 10,6+0,78 10,7±0,95 9,6±0,84 

HGB 13,4 + 0,77 14±1,73 13,4±1,23 13,4+0,98 12,3±2,42 12,1±0,64 

HT 42,8+1,70 44,6±6,10 42,9±3,87 42,8+2,63 44,2±4,02
b 

37,5±4,76
b 

VCM 42,2+2,68 41,3±3,01 41,8±3,03 40+0,70 40,6±1,03 39±3,40 

CHCM 31,2+0,68 31,5±0,68 31,3±0,28 31,4+1,17 27,9±5,35 33,1±3,47 

WBC 14,8+7,87 8,7±1,31 8±2,42 15,2+5,34
c 

10,4±3,23 8,2±2,86
c 

Bastões% 0,2+0,44 0 0,4±0,54 0,2+0,44 0,16±0,40 0,2±0,44 

Bastões 21,6+48,29 0 27±37 32+71,55 22,8±55,93 21,4±47,85 

Segmentado% 47,6+17,3 47,6±9,47 55,6±13,72
A 

40,8+17,29 36,8±15,70 36,8±6,90
A 

Segmentado 6866,4+3532,44 4109±797,91 4395,6±1457,81 5979+2799,43 3550,8±1557,11 2968,6±944,759 

Linfócitos% 41,4+13,8 43,3±11,94 33,4±12,58 51,6+18,27 52,5±18,05 48,2±8,34 

Linfócitos 6445,2+4430,86
a 

3847,3±1498,93 2782,8±1887,24
a 

8153,2+5281,69
d 

5756,5±3671,52 4040,6±1729,96
d 

Monócitos% 0,8+0,83 0,66±0,81 1,8±2,16 1,8+0,83 0,83±0,983 1,4±1,34 

Monócitos 165,6+213,55 61,8±76,97 80,8±113,79 292,8+184,67 67,3±77,99 108,6±131,38 

Eosinófilos% 9,4+6,02 7,6±8,71 8,6±7,12 5,4+4,15 9,5±4,37 13±6,12 

Eosinófilos 1192+494,85 642,5±645,12 590,4±327,11 763+604,67 1004,5±615,38 1067,8±596,03 

Basófilo% 0,6+0,54 0,66±0,81 0,2±0,44 0,2+0,44 0,16±0,40 0,4±0,54 

Basófilo 260,4+344,50 

321+111,50 

56±71,94 

322,8±107,03 

18,4±41,14 

263±61
B 

20+44,72
 

366,2+92,02
e 

14,6±35,92 

381,5±392,89 

33±51,01 

110,6±45
Be 

Plaquetas 

Valores em uma mesma linha com letra maiúsculadiferem entre si pelo teste t student(p<0,05), em uma mesma linha com letra minúscula diferem entre si pelo teste de 

Tukey´s. 
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5.5. DISCUSSÃO 

Os felinos tem papel fundamental no ciclo de vida do T. gondii, uma vez 

que são os únicos hospedeiros que liberam oocistos no ambiente, sendo 

infecciosos para uma variedade de outros animais (DUBEY et al., 1998). No 

nosso estudo todos os gatos eliminaram oocistos após a infecção primária 

realizada através da ingestão do macerado de cérebro de camundongos contendo 

cistos de T. gondii cepa ME49. Para os gatos, o bradizoíto livre ou contido em 

cistos é a forma do parasito de maior potencial infectante, enquanto os taquizoíto 

e esporozoítos contidos em oocistos são formas menos infecciosas para a espécie 

(DUBEY, FRENKEL, 1974; DUBEY, 2006).  

Quando expostos aos cistos, os gatos iniciam a eliminação dos oocistos 

por volta de 3 a 8 dias pós exposição, podendo durar de 1 a 2 semanas (DUBEY 

et al., 1970; DUBEY, 2002). Neste trabalho, os oocistos foram visualizados nas 

fezes a partir do 3° dia pós infecção em ambos os grupos experimentais, com 

eliminação regular até o 9° dia, e após esse período, ao menos um animal de cada 

grupo eliminou oocistos até o 14° dia. Em um estudo anterior, utilizado a mesma 

cepa e quantidades iguais de cistos ofertados aos gatos, o período pré patente e o 

período patente observado formam similares aos nossos resultados (ZULPO et 

al., 2018). A cepa ME49 é frequentemente utilizada em ensaios experimentais, 

induzindo grandes quantidades de cistos cerebrais em camundongos e liberação 

de oocistos pelos gatos (DUBEY, 1995; DUBEY; 2002; DUBEY, 2006; 

GARCIA et al., 2007, ZULPO et al., 2012) 

Mesmo apresentando o período pré patente e patente similares, os dois 

grupos experimentais apresentaram uma diferença significativa na eliminação 

total de oocistos. Os animais não suplementados eliminaram 86,6% mais oocistos 

em relação ao grupo suplementado. Acreditamos que o menor número de 

oocistos eliminados pelo grupo suplementado se deve ao efeito da FRM no sítio 

da infecção, uma vez que, o extrato da parede de levedura atua no aumento do 

número de células caliciformes produtoras de muco (SPRING et al., 2015).  
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Sabendo que uma vez ingerido, T. gondii tende a penetrar no intestino e 

rapidamente disseminar por todos os órgãos do corpo (BENSON et al., 2009), 

acreditamos que o uso contínuo da FRM promoveu o aumento do muco 

intestinal, limitando o acesso dos bradizoítos à lâmina própria e 

consequentemente liberando menos oocistos através das fezes. Em gatos, a 

supressão da eliminação dos oocistos está ligada a muitos fatores como a idade 

do gato no momento da primo infecção, a cepa, o estágio e a via de infecção, 

estado nutricional e a presença de infecções concomitantes (DUBEY; 

FRENKEL, 1974; DUBEY, 1995) 

A ação prebiótica do extrato da parede de levedura se dá pelo bloqueio dos 

locais de adesão de bactérias patogênicas à mucosa intestinal, possibilitando a 

eliminação destas junto as fezes (HOOGE et al., 2013). Swanson et al. (2002) e 

Swanson et al. (2002a) através da adição do MOS na ração de cães, observaram 

um aumento nas concentrações de Lactobacilos e Bifidobacteria spp nas fezes 

desses animais. Resultado semelhante ao encontrados por Santos (2015) e Cruz 

(2018) que utilizaram, respectivamente, o MOS e a FRM em gatos adultos. 

Nestes trabalhos o uso dos prebióticos promoveram uma redução na população 

do Clostridium perfringens e da E. coli. Em contrapartida, bezerros 

suplementados com MOS não apresentaram um efeito na redução das contagens 

dessas bactérias (TERRE et al., 2007). 

Levando-se em conta que ao penetrar na mucosa intestinal, T. gondii 

permite a translocação de bactérias comensais para os tecidos subepiteliais 

(BELKAID; HAND, 2014; COHEN; DERKERS, 2015), analisamos o sangue 

periférico em busca da presença do DNA do T. gondii e das bactérias propostas 

na pesquisa, através da técnica de qPCR, em ambos os grupos experimentais. O 

DNA do T. gondii foi encontrado nas amostras de três animais suplementados do 

D28 e em duas amostras de animais pertencentes ao grupo não suplementado no 

D35. Polle et al. (2016) demonstraram que devido à alta sensibilidade da qPCR, 

amostras de sangue de gatos podem apresentar o DNA de T. gondii, mesmo que 

os animais já não eliminem mais oocistos nas fezes. Comportamento semelhante 

foi observado no nosso trabalho. Os animais do grupo não suplementado 
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positivos para T. gondii no D28, sete dias pós infecção, liberaram oocistos até o 

11° dia, e no outro, até o 12° dia pós infecção. Os três gatos do grupo 

suplementado ainda liberavam oocistos quando do resultado positivo da qPCR. 

Não identificamos a presença de bacteremia nos animais, o DNA das bactérias 

propostas estava ausente em todas as amostras de sangue. 

Relatos sobre a suplementação de matrizes suínas e matrizes de frango de 

corte demonstraram que a suplementação com o MOS e FRM, respectivamente, 

contribuíram para o aumento de títulos de anticorpos na sua progênie 

(SHASHIDHARA; DEVEGOWDA, 2003; GRAUGNARD et al., 

2015).Swanson et al. (2002) e Pawar et al. (2017) observaram o aumento nos 

título de anticorpos em cães suplementados com o MOS. Tais achados são 

diferentes, em partes, do observado em nosso trabalho. Os animais 

suplementados com FRM apresentaram títulos maiores de IgM no 14° pós 

infecção em comparação ao grupo não suplementado, entretanto, os título de IgG 

foram maiores nos animais não suplementados.  

Trabalho de Zanutto (2005) com gatos coinfectados pelo FIV e T. gondii 

não apresentaram diferenças significativas na titulação dos anticorpos IgM e IgG 

com o grupo apenas infectado por T. gondii. Este sugere que a variação dos 

títulos de anticorpos pode decorrer de fatores ligados ao hospedeiro, aos agentes 

e às cepas envolvidas. Zulpo et al. (2012) relataram a formação de anticorpos das 

diferentes classes em gatos vacinados contra T. gondii e a sua ineficiência em 

induzir imunidade total contra a infecção por este protozoário.  

Durante o período do estudo, importantes mudanças nos valores 

hematológicos foram observadas. Entre os grupos suplementado e não 

suplementado observamos diferenças significativas na contagem de neutrófilos e 

plaquetas no D28, período pós-infecção. Acreditamos que essa diminuição dos 

neutrófilos no grupo não suplementado se deve ao deslocamento de um número 

maior dessas células para o sítio da infecção na tentativa de minimizar a entrada 

dos bradizoítos, bem como o consumo de plaquetas para restaurar a barreira 

física do epitélio intestinal. Resultados diferentes do observado por Swanson et 
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al. (2002a), onde cães suplementados com MOS apresentaram um número menor 

de neutrófilos, e por Chizzoti (2012), que não observou diferenças nos 

parâmetros hematológicos de cães suplementados com FRM. A comparação com 

estes trabalhos deve ser feita de maneira cautelosa, devido a diferenças na 

quantidade de prebiótico utilizada, as diferentes espécies envolvidas e a ausência 

de um desafio ao organismo, como foi o caso da infecção experimental no nosso 

trabalho. 

Diminuição do número de linfócitos do início do experimento até o 

momento pós infecção, foi observada em ambos os grupos, sugerindo que seja 

um reflexo da infecção de T. gondii. Os animais suplementados ainda 

apresentaram uma diminuição do hematócrito e na contagem de plaquetas após a 

infecção pelo T. gondii. Abreu et al. (2001) não observaram alterações 

hematológicas em cães infectados por diferentes cepas de T. gondii. Gatos com 

toxoplasmose sistêmica podem apresentar anemia arregenerativa, leucocitose 

neutrofílica, linfocitose, neutropenia, monocitose e eosinofilia (LAPPIN, 2010). 
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5.6. CONCLUSÕES 

A suplementação com a Fração Rica em Mananas na concentração de 

0,16% parece atuar de maneira benéfica nas células epiteliais do trato 

gastrointestinal de gatos adultos, uma vez que o grupo suplementado eliminou 

menos oocistos de T. gondii após a infecção experimental. 

Os gatos suplementados apresentaram valores de neutrófilos mais altos em 

relação ao outro grupo, sugerindo que a FRM tenha algum efeito sobre a resposta 

imune inata dessa espécie.  

Nossos resultados reafirmaram a qPCR como uma técnica sensível para a 

detecção de DNA de T. gondii em amostras de sangue, mesmo na ausência de 

eliminação de oocistos pelas fezes.  

A cepa ME49 de T. gondii possivelmente desencadeou as alterações 

hematológicas observadas nos gatos não suplementados. Mesmo os animais 

apresentado valores mais baixos de hematócrito, de linfócitos e plaquetas, bem 

como, uma expressiva eliminação de oocistos, nenhum animal veio à óbito 

durante o experimento. Isso comprova que a cepa ME49 é segura para o uso em 

experimentos. 

 A FRM parece ser uma alternativa promissora no controle da 

contaminação do ambiente por oocistos de T. gondii. 
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ANEXO A 

Protocolo da realização da RIFI 

1. Purificação do parasito para sensibilização das lâminas 

 

A. Transferir o sobrenadante da garrafa infectada para um tubo falcon. 

B. “Raspar” a garrafa de parasito com cell scraper e adicionar ao tubo falcon 

anterior.  

C. Passa todo o conteúdo na seringa com agulha 22g. 

D. Filtrar o conteúdo em filtro de seringa com poro de 5μm. 

E. Centrifugar a 1500 RPM, durante 10 minutos.  

F. Descartar o sobrenadante e ressuspender o conteúdo em PBS 1X.  

G. Centrifugar a 1500 RPM, 4°C, durante 10 minutos  

H. Ressuspender em PBS 1X.  

I. Descartar o sobrenadante e ressuspender o conteúdo em PBS 1X  

J. Centrifugar a 1500 RPM durante 10 minutos  

K. Descartar o sobrenadante, deixando aproximadamente 1mL.  

L. Transferir o conteúdo para um eppendorf.  

M. Centrifugar com PBS e contar os parasitos utilizando a câmara de 

neubauer. 

N. Ajustar a concentração para 2500 taquizoítas/ µl.  

O. Pipetar 10 µl da solução em cada poço da lâmina previamente lavada e 

seca. 

P. Manter as laminas em estufa a 37°C durante 30 minutos (até secagem 

total). 

Q. Imergir as laminas em metanol por 5 minutos. 

R. Retirar o excesso de metanol e congelar as lâminas (-20°C) até o uso. 

 

 

2. Detecção de anticorpos IgG anti- T. gondii 

 

A. Retiras as lâminas sensibilizadas do congelador e aguardar até que fiquem 

em temperatura ambiente. 

B. Lavar em tampão PBS (pH 7,2) por imersão durante 5 minutos. 

C. Diluir o soro em PBS e pipetar 10 µl/poço  

D. Incubar em câmara úmida a 37°C durante 45 minutos. 

E. Lavar 3 vezes sucessivas com PBS, seguida por uma lavagem por imersão 

durante 5 minutos. 

F. Secar as laminas em temperatura ambiente. 

G. Pipetar 10 µl/poço do conjugado anti-IgG felino Sigma (Anti-Cat IgG – 

F4262, Sigma-Aldrich ®) na diluição de 1:128 

H. Incubar em câmara úmida a 37°C durante 45 minutos, protegido da luz. 

I. Lavar como descrito nos itens  5. 

J. Remover o excesso de tampão de lavagem, cobrir a lamina com glicerina 

tamponada e lamínula. 
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K. Realizar a leitura em microscópio de fluorescência.  

 

3. Detecção de anticorpos IgM anti- T. gondii 

 

A. Retiras as lâminas sensibilizadas do congelador e aguardar até que 

fiquem em temperatura ambiente. 

B. Lavar em tampão PBS (pH 7,2) por imersão durante 5 minutos. 

C. Diluir o soro em PBS e pipetar 5 µl/poço  

D. Incubar em câmara úmida a 37°C durante 45 minutos. 

E. Lavar 3 vezes sucessivas com PBS, seguida por uma lavagem por 

imersão durante 5 minutos. 

F. Secar as laminas em temperatura ambiente. 

G. Pipetar 5 µl/poço do conjugado Anti- Feline IgM – heavy chain 

specific – conjugado com isotiocianato de fluoresceína (VMRD). 

H. Incubar em câmara úmida a 37°C durante 45 minutos, protegido da 

luz. 

I. Lavar como descrito nos itens  5. 

J. Remover o excesso de tampão de lavagem, cobrir a lamina com 

glicerina tamponada e lamínula. 

K. Realizar a leitura em microscópio de fluorescência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


