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RESUMO 

 

Costa A. Avaliação da imunidade e proteção induzida em modelos experimentais por 

extrato solúvel de taquizoítos de Toxoplasma gondii irradiado por 60CO [dissertação 

(Mestrado Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 

de São Paulo; 2013. 

 
A toxoplasmose afeta 1/3 da população humana e só existe uma vacina para uso 
veterinária. A radiação gama altera as proteínas tornando-as mais imunogênicas, 
por oxidação e melhor apresentação de antígenos na ausência de adjuvantes. 
Irradiamos extrato solúvel de taquizoítos da cepa RH de T. gondii (AgTg), e 
avaliamos seu uso como vacina em camundongos BALB/c. Doses abaixo de 500Gy 
não afetavam e doses acima de 2000Gy destruíam o extrato, sendo que animais 
imunizados com extrato irradiado a 1000, 1500 e 2000Gy tinham mais IgG especifica 
de maior avidez, comparado ao AgTg nativo (p<0.05). Animais imunizados pelo 
AgTg 1500Gy tiveram aumento da proliferação de esplenócitos, fenotipados como 
CD3+CD4+, CD3+CD8+ e de linfócitos B, comparados com animais imunizados pelo 
AgTg nativo. Animais imunizados pelo AgTg 1500Gy após desafio com cepa ME-49 
cistogênica apresentaram menor numero de cistos cerebrais e maior sobrevida pós 
desafio com cepa virulenta RH. A radiação ionizante em extratos de T.gondii 
aumenta a resposta imune e a memória imunológica na ausência de adjuvantes. 
 
Palavras-chave: Toxoplasma gondii. Radiação ionizante. Anticorpos. Resposta 

imune. Células de memória. Proteção.  



ABSTRACT 

 

Costa A. Evaluation of immunity and protection induced in experimental models by 

soluble extract of Toxoplasma gondii tachyzoites irradiated by 60Co [Masters thesis 

(Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo; 2013. 

Toxoplasmosis affects 1/3 of the human population and only a vaccine for veterinary 

use. Gamma radiation alters the proteins making them more immunogenic by 

oxidation and better antigen presentation in the absence of adjuvants. Radiate 

soluble extract of RH strain tachyzoites of T. gondii (AgTg), and evaluate its use as a 

vaccine in BALB/c. Doses below 500Gy not affected and destroyed 2000Gy doses 

above extract, whereas animals immunized with irradiated extract at 1000, 1500 and 

2000Gy had more of specific IgG avidity , compared to native AgTg (p<0,05) . AgTg 

1500GY the immunized animals had increased proliferation of splenocytes, 

phenotyped as CD3+CD4+, CD3+CD8+ and B-lymphocytes immunized animals 

compared to the native AgTg . Animals immunized by AgTg 1500GY after challenge 

with strain ME- 49 cystogenic showed lower number of brain cysts and greater 

survival after challenge with virulent RH. Ionizing radiation in extracts of T. gondii 

increases the immune response and immune memory in the absence of adjuvants. 

 

Keywords: Toxoplasma gondii. Ionizing radiation. Antibodies. Immune response 

Memory cells. Protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A toxoplasmose é uma doença amplamente distribuída pelo mundo, causada 

pelo protozoário Apicomplexa Toxoplasma gondii (Dubey, 2009). Estima-se que um 

terço da população mundial tenha anticorpos para a infecção e assim seja portador 

de cistos teciduais (Machado et al., 2010). Em suas formas mais graves, a 

toxoplasmose pode causar doenças oculares e congênitas, causando morte em 

imuno comprometidos e doença sequelar em crianças com infecção congênita, com 

cegueira e deficiência mental (Clumeck et al., 1984; Kravetz, 2013; Lu et al., 2003; 

Rorman et al., 2006). O parasita é cosmopolita e sua forma de transmissão está 

associada basicamente ao carnivorismo a partir da ingestão de oocistos liberados de 

seus hospedeiros definitivos, os felinos. A ingestão de proteínas é essencial para a 

nossa espécie, e a proteína animal é a base nutricional mais importante na maioria 

das regiões. A qualidade da carne ingerida é de suma importância e assim é 

necessário adquirir formas de prevenir a transmissão a partir de da qualificação de 

rebanhos de corte e proteção das pastagens (Jones, Dubey, 2012). Outra forma de 

transmissão comum em humanos são os oocistos presentes em águas 

contaminadas ou verduras que contenham o agente aderido (Dubey et al., 1998). A 

realização de um bom controle sanitário de nascentes, reservatórios e sistemas de 

filtração de água seria uma alternativa eficiente visto que apenas o cloro não é capa 

de eliminar o agente. Sendo assim, nas duas formas de transmissão é essencial que 

se diminua a carga de oocistos no ambiente. A vacinação de felinos seria uma forma 

eficaz para interromper esse ciclo de transmissão, diminuindo a contaminação das 

pastagens e a carga infectante em águas e verduras.  

A toxoplasmose não se caracteriza como uma doença letal para humanos ou 

felinos, sendo considerada benigna na grande maioria dos infectados (Yap, Sher, 

1999). Com a evolução das sociedades humanas, doenças como a toxoplasmose 

passaram a assumir grande relevância nos gastos individuais com saúde, pois 

influenciam diretamente na sobrevivência das famílias. Assim, a pequena chance de 

se adquirir toxoplasmose ocular congênita ou imunossupressões passou a ser 

considerada como um fator de risco na sociedade moderna, levando as pessoas a 

se preocuparem mais com um padrão de vida saudável (Santos et al., 2000). 

 



23 

 

Uma possibilidade para se controlar a transmissão desses parasitas/ 

protozoários seriam as vacinas. No entanto, as vacinas destinadas a organismos 

nucleados são raras e pouco eficientes. Diversas tentativas têm sido realizadas para 

a sua produção tanto na forma de vacinas para infecções causadas por fungos 

quanto àquelas voltadas para o controle de graves endemias causadas por 

protozoários - como a malária e a leishmaniose. Sabe-se que para uso humano 

somente uma vacina foi aprovada para ser aplicada contra organismos eucariotos, 

por meio da utilização de esporozoítos de Plasmodium falciparum irradiados 

(Schwartz et al., 2012). Por se tratarem de agentes que apresentam cultivo árduo e 

instável, com ciclo de vida complexo, a solução encontrada foi a produção de 

vacinas com imunógenos recombinantes ou sintéticos. No entanto, esses produtos 

mostraram-se pouco eficientes, sendo necessário o uso de adjuvantes. Ainda assim, 

os resultados obtidos foram irregulares, com proteção próxima a 50% em estudos de 

grande escala. Nessa perspectiva o Toxoplasma gondii é um protozoário ideal para 

os estudos de vacina visto que, a complexidade do seu ciclo de vida apresenta 

várias formas do agente com diferentes velocidades de crescimento (Dubey, 2009). 

Por persistirem no hospedeiro por anos induzem imunidade ao mesmo tempo em 

que protegem indiretamente de novas infecções (Yap, Sher, 1999). Outro fator que 

contribui para sua utilização, segundo Frenkel e Ambroise-Thomas (1997), é que 

seu rápido crescimento – tanto em modelos experimentais como em células em 

cultura, com produção de antígenos em massa – apresenta estabilidade genômica 

com comparações entre diversas linhagens do protozoário.  

Como é do mesmo filo que o Plasmodium, a produção experimental de 

vacinas para a toxoplasmose por radiação também já foi pesquisada com sucesso, 

com estudos sobre a imunidade humoral e celular e sem o uso de adjuvantes (Zorgi 

et al., 2011; Hiramoto et al., 2002). Adjuvantes são misturas de produtos químicos 

na sua maioria lipofílicos que adicionado a vacinas facilitam a cooperação da 

resposta imune, em geral por causar inflamação aguda local (Andrew, Lee, 2013). O 

uso de adjuvantes é bastante restrito em vacina humanas pelo seu 

desencadeamento de doenças autoimunes ou por reações locais no sitio de 

administração (Mount et al., 2013). A radiação ionizante age de diversas formas 

sobre os agentes além do seu efeito esterilizante também foi associada ao 

aprimoramento de imunógenos em hanseníase (Adams et al., 2000) ou em produção 

de antissoros contra venenos (Nascimento et al., 1996). Sabe-se que o efeito da 
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radiação sobre proteínas em solução é extremamente dependente dos efeitos da 

radiólise da água, o que causa a liberação de fatores oxidantes ou formação de 

pontes moleculares (Moon, Song, 2000). O estudo molecular mostrou que proteínas 

irradiadas eram reconhecidas por receptores Scavengers de macrófagos (Cardi et 

al.,1998b), que estão associados à captação de antígenos por células 

apresentadoras de antígenos (APC) e que essas proteínas eram internalizadas por 

estas células na ausência de adjuvantes ou moléculas adicionadas aos antígenos. 

Este fenômeno poderia resultar em aprimoramento da apresentação de antígenos e 

melhor resposta imune, além de permitir a exclusão do uso de adjuvantes, o que é 

importante em vacinas para uso humano (Riese et al., 2013). 

 Diante dessas informações, propusemos estudar antígeno de T. gondii 

processados pela radiação ionizante como forma de uma vacina sem o uso de 

adjuvantes. Inicialmente tínhamos como objetivo produzir uma proteína 

recombinante do agente para aprimorar suas características a partir da radiação. 

Durante o exame de qualificação, a produção do antígeno recombinante foi 

considerada periférica ao projeto, que na realidade tinha como objetivo observar o 

efeito da radiação sobre um antígeno disponível do agente, a capacidade de induzir 

respostas imunes e analisar a proteção induzida a partir de desafios com agente 

viáveis em animais experimentais. Nesse contexto, decidimos estudar o efeito da 

radiação sobre o extrato antigênico de taquizoítos da cepa RH de T. gondii e avaliar 

sua capacidade de induzir imunidade e proteção me modelos utilizando 

camundongos BALB/c. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Gerais 

 

 Avaliar o efeito da radiação ionizante por raios γ de Cobalto-60 (60CO) sobre o 

extrato antigênico de taquizoítos da cepa RH de T. gondii e a sua capacidade 

de induzir resposta imune e proteção em camundongos imunizados. 

 

2.2  Específicos 

 

 Produzir antígeno a partir de taquizoítos da cepa RH de T. gondii purificado; 

 Avaliar os efeitos da radiação γ de 60CO sob o antígeno purificado a partir da 

imunogenicidade e antigenicidade. 

 Em camundongos imunizados pelo antígeno irradiado por 60CO avaliar: 

 A produção e afinidade de anticorpos IgG específicos anti-T.gondii no 

soro; 

 Avaliar a proliferação celular de células esplênicas e de células B de 

camundongos BALB/c imunizados pelo antígeno solúvel de taquizoítos 

de T. gondii irradiado a 1500Gy de raios γ de 60CO na presença de 

antígeno de extrato total de T. gondii; 

 A proteção induzida em animais imunizados e desafiados por cepas 

RH (tipo I) e ME-49 (tipo II) de T. gondii. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Toxoplasmoa gondii e toxoplasmose 

 

 A toxoplasmose é uma infecção amplamente distribuída pelo mundo, 

estima-se que um terço da população mundial tenha anticorpos para a infecção, 

dados sugerem que 70% da população mundial está exposta a doença em alguma 

fase da vida (Wu et al., 2009). T. gondii é um patógeno de caráter oportunista capaz 

de infectar, invadir e se multiplicar no interior de qualquer célula nucleada. A 

toxoplasmose pode ser adquirida pela ingestão de água e alimentos contaminados 

com oocistos esporulados, que são eliminados juntamente com as fezes dos felinos 

e em carnes mal cozidas contendo cistos teciduais (Robinson et al., 2004). 

Historicamente a ingestão de cistos teciduais de T. gondii era considerada a maior 

rota de transmissão em humanos, mas a melhoria dos manejos de criação reduziu a 

probabilidade de animais infectados, no entanto a prevalência de T. gondii em 

felinos permanece alta, e eventuais casos de transmissão pela água ou solos 

contaminados vem sendo documentados (Crawford et al., 2010). Os membros da 

familia dos felídeos são os hospedeiros definitivos de T. gondii, e em seu intestino 

que ocorre a replicação do parasita, que resulta na produção de oocistos. Durante a 

infecção aguda, milhões de oocistos são liberados no ambiente a partir das fezes de 

gatos. Após a esporulação os oocistos são liberados contendo esporozoítos que 

poderam ser ingeridos por mamíferos, incluindo o homem dando lugar a fase de 

taquizoítos (Dubey et al., 1998). Os taquizoítos são células polarizadas de forma 

alongada que possuem estruturas como anéis polares, conóides, róptrias e 

micronemas formando o complexo apical, e como se tratam de células eucarióticas, 

apresentam reticulo endoplasmatico e Complexo de Golgi compartimentado 

contendo estruturas secretoras distintas presentes exclusivamente em T. gondii, 

como grânulos densos, róptrias e micronemas (Wanderley et al., 2010). 

Na maioria dos adultos a toxoplasmose é assintomática e pode variar com a 

condição imunológica do indivíduo podendo ser fatal em pacientes 

imunocomprometidos e em crianças congenitamente infectadas (Wanderley et al., 

2010). A gravidade da infecção congênita depende do estágio da gravidez podendo 

ocasionar abortos espontâneos, doenças neurológicas graves e cegueira. Em 
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pacientes imunocomprometidos a toxoplasmose é responsável pela reativação da 

infecção latente (Passos et al., 2000). 

Em países como os EUA, cerca de 400 a 4000 casos de toxoplasmose 

congênita foram documentados, enquanto em países europeus como França e 

Áustria estima-se que a cada 1000 nascimentos 3 a 4 nascimentos sejam afetados 

pela toxoplasmose congênita (Gras et al., 2005; Joynson, 1992).  No Estado de São 

Paulo, estima-se que cerca de 230 a 300 crianças sejam infectadas por ano 

(Guimarães et al., 1993). 

Em pacientes portadores da AIDS, o parasita desenvolve uma série de 

sintomas, sendo encefalite o mais frequente, a rápida multiplicação dos taquizoítos 

resulta na destruição de tecidos neurais, nesses pacientes pode ocorrer a reativação 

da infecção pela presença de cistos latentes, que vão liberar bradizoítos, que se 

transformarão em taquizoítos levando a um quadro grave da infecção 

(principalmente lesões cerebral. Na África, 50% dos indivíduos portadores de AIDS 

desenvolvem encefalite relacionada a toxoplasmose (Clumeck et al., 1984). Nos 

EUA, cerca de 20% a 25% dos pacientes portadores de AIDS, desenvolvem a 

doença e apresentam algum agravante (Rothova, 2003). A literatura registra que nos 

anos de 1988 e 1991 em São Paulo, 21% a 46% dos casos de encefalite em 

pacientes com AIDS estavam relacionadas a toxoplasmose, levando a crer que a 

toxoplasmose está relacionada as principais causas de morte em pacientes 

portadores da doença, sendo responsável por 12,2% dos casos (Santos et al., 

2000). 

Os índices de prevalências variam entre os países e até mesmo entre as 

diferentes regiões, estando relacionado com as diferenças de hábitos alimentares ou 

estilos de vida. Estima-se que 20% da população de Londres sejam soropositivas 

para a infecção, enquanto em Paris a soroprevalência alcança 73% (Machado et al., 

2010). Em países tropicais como Colômbia e Venezuela a prevalência é maior em 

relação a locais áridos ou regiões frias. Em regiões com maior altitude a prevalência 

é menor comparada a regiões sob o nível do mar (Meerburg, Kijlstra, 2009). No 

Brasil, estima-se que 60% da população adulta da Grande São Paulo seja 

soropositiva para o T. gondii (Santos et al., 2000), porém esses índices são 

diferentes quando analisamos a população do Norte e Sul do país, devido as 

diferenças alimentares (Santos et al., 2000). A prevalência da infecção vem sendo 

estudada desde regiões como Amazonas até a Região Sul do país, verificando que 
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a soroprevalência alcança de 50% a 83%, e que esse aumento também varia de 

acordo com idade, nível sócio cultural e consumo de água não tratada. Estudos 

demonstraram a prevalência da infecção em 5 populações diferentes na região 

Amazônica, variando de 56,2% a 73,9%, e um estudo realizado com 3 diferentes 

populações indígenas brasileiras mostra prevalência de 55,6% a 80,4% (Sobral et 

al., 2005). A baixa prevalência de toxoplasmose em locais onde não haja a presença 

de felinos demonstra o papel dos oocistos na epidemiologia da doença (Dubbey, 

1998). A soropositividade para toxoplasmose aumenta com a idade, na infância a 

prevalência é após 4 anos de idade e varia com a região. Na América Latina a 

prevalência para toxoplasmose pode variar de 40% a 70% (Machado et al., 2010). 

Animais destinados ao consumo humano quando atingidos pela 

toxoplasmose, além de servirem como fontes de contaminação, também 

representam prejuízos econômicos aos seus criadores, devido a abortos e mortes 

neonatais (Buxton, 1998). Estima-se no Uruguai perda de 1,4-3,9% dos ovinos em 

fase gestacional, com um prejuízo em torno de US$ 1,4-4,7 milhões de dólares 

(Freyre et al., 1999). Estudos apontam o problema da presença do parasita em 

animais destinados ao consumo humano no Brasil, cerca de 9% dos suínos (Suaréz 

et al., 2003), 11% dos bovinos, 17% dos caprinos e 31% dos ovinos, apresentam 

positividade para T. gondii (Meireles, 2001). Isso também se demonstra em outros 

países como na Holanda, onde 30,9% dos suínos e 38,5% dos ovinos no Uruguai 

apresentam a infecção, mostrando a importância do consumo de carne como uma 

das fontes de contaminação humana (Meerburg, Kijilstra, 2006). Outra forma que 

vem sendo apontada é contaminação por leite e seus derivados, estudos apontam 

que os parasitas de T. gondii permanecem viáveis por até 20 dias no leite a 4º C 

(Hiramoto et al., 2001). 

A soroprevalência de T. gondii em ovinos em países europeus alcançam 92%, 

já que a carne de cordeiro crua e mal cozida é considerada uma iguaria, sendo 

assim uma importante fonte de infecção nos países. Outra forma de contaminação 

via ovinos que vem sendo documentada é pela ingestão de leite, alcançando 3,4 % 

dos casos de infecção (Fusco et al., 2007). Quando se trata da prevalência da 

infecção em caprinos, que alcança 77%, estudos demonstram que este dado pode 

estar relacionado com a presença de cistos no ambiente, os ruminantes são uma 

importante fonte de carne e leite em muitos países subdesenvolvidos (Kijlstra, 

Jongert, 2008). Outro grupo de animais utilizados para consumo que também podem 
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se apresentar como fonte de contaminação são os das aves. A soroprevalência em 

frangos alcança até 65%, estudos demonstraram que em países em 

desenvolvimento os casos alcançam até 91% de aves positivas para a infecção 

(Lehmann et al., 2006). 

 

3.1.1 Ciclo de vida  

 

O ciclo de vida do T. gondii é um ciclo complexo e recentemente compreendido, 

composto por duas fases, assexuada e sexuada, sendo que a fase assexuada ocorre 

nos hospedeiros intermediários, mamíferos (incluindo o homem) ou aves. Nessa fase 

há um rápido crescimento do parasita no interior celular na forma de taquizoítos que 

vão infectar e multiplicar-se em todas as células nucleadas do hospedeiro, e liberados 

na corrente sanguínea se espalhando pelo corpo desenvolvendo uma infecção aguda. 

Na resposta imune normal a transformação do taquizoítos em cisto formando 

bradizoítos caracteriza a fase aguda e estabelece a fase crônica da infecção. 

Bradizoítos se diferem de taquizoítos pela sua taxa de crescimento lento e algumas 

proteínas distintas que neles se expressam. Os cistos se formam principalmente em 

tecidos neurais e musculares, e podem persistir inativados no corpo por algum tempo, 

em pacientes imunodeprimidos a liberação dos cistos de dentro do bradizoítos pode 

ocasionar encefalite aguda (Dubey et al., 1998; Rorman et al., 2006). 

A fase sexuada ocorre no intestino dos hospedeiros definitivos, que são os 

felinos. Quando os bradizoítos são ingeridos pelos felinos há uma série de 

transformações que ocorrem no epitélio do intestino delgado do hospedeiro, e assim 

milhares de oocistos esporulados são liberados nas fezes do gato. Sob algumas 

condições ambientais os oocistos podem esporular em um período de três semanas. 

Nas células epiteliais do intestino se inicia a gametogênese, após o ciclo assexuado o 

gameta feminino (macrogametócito) nas células epiteliais e o gameta masculino 

(microgametócito) produzem de 10 a 21 microgametas biflagelados que saem para o 

meio externo fertilizando o macrogametócito. A fecundação dá origem aos oócitos 

imaturos liberados no meio ambiente pelas fezes dos felinos. No meio externo os 

oocistos sofrem a esporulação o que resulta na formação de dois esporocistos com 

quatro esporozoítos cada um. Os oocistos são resistentes, sobrevivendo meses ou até 

um ano em condições ambientais. Os oocistos podem se espalhar no meio ambiente 

contaminando água, solo, alimentos e herbívoros que venham a se alimentar de 
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vegetais infectados (Dubey et al., 1998; Rorman et al., 2006). Outras formas de 

contaminação da toxoplasmose são por transfusões sanguíneas, transplante de órgão 

contendo o agente ou acidentes laboratoriais (Figura 1). 

 

Figura 1 - Ciclo de vida de T. gondii e suas formas de infecção humana. Fonte: Galisteo Jr, 2004. 

 

3.1.2  Invasão celular e imunidade na toxoplasmose 

 

 O processo de invasão ocorre quando os taquizoítos entram em contato com 

a célula hospedeira. Há uma reorientação do parasita que se possiciona 

perpendicularmente à superficie celular através de seu polo apical. Assim que ele se 

adere a superficie celular hospdeira há secreções de proteína dos micronemas e 

róptrias (Drubremetz et al., 1998). Após a invasão do parasita na célula hospedeira 

ocorre a formação do vacúolo parasitóforo que evita fusões com elementos de vias 

celulares da célula hospedeira para que não aconteça fusões aos lisossomos 

(Mordue et al., 1999). No momento de sua adesão após a invasão a parasita secreta 

a partir das róptrias vesículas que irão se fundir com a membrana do vacúolo 

(Hakansson et al., 2001).  
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 O T. gondii se pode ser caracterizado como um excelente imunógeno que 

produz uma resposta imune inata e adaptativa. É capaz de desencadear uma 

ativação não especifica de macrófagos e células natural killer (NK), esta ativação 

limita a proliferação do parasita. Em camundongos, a ativação de macrófagos ocorre 

pela produção de IFN-γ na presença de TNF- α dando origem a uma atividade 

citotóxica dos macrófagos contra o T. gondii (Sibley et al., 1993). A inibição da sua 

replicação e sua destruição é resultado de mecanismos efetores como mecanismos 

oxidativos; não oxidativos pela produção de óxido nítrico (NO) por macrófagos 

ativados por IFN-γ, também envolvendo NO durante a fase crônica inibindo a 

proliferação cerebral do parasita (Schluter et al., 1999). 

 Durante a fase tardia da infecção a combinação da ação de células NK e 

macrófagos ativados por IFN-γ exerce a imunidade inata restrita ao complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC). Neste estágio linhages de macrófagos 

diferenciam-se em células apresentadoras de antígenos (APC). Neutrófilos, 

eosinófilos e mastócitos também agem no local da infecção estando envolvidos com 

a resposta imune inata através da produção de fatores pró-inflamatórios como a IL-

12 (Bout et al., 1999). Células como os fibroblastos, células epiteliais e endoteliais 

também são capazes de diminuir a proliferação do parasita a partir de mecanismos 

ferro dependentes, iNOS, IFN-γ e TNF- α (Yap, Sher, 1999). 

 Células efetoras estão envolvidas na resistência a infecção por T. gondii, por 

isso exercem suas funções através de atividades citotóxicas e ou/ secreção de 

citocinas envolvidas na regulação da reposta imune (Hunter et al., 1994). Linfócitos T 

CD4+ e TCD8+ são as principais células envolvidas na resistência do hospedeiro a 

infecção (Gazzinell et al., 1991). Em camundongos linfócitos T CD4+ maduros são 

divididos em subpopulações Th1 e Th2. Esta divisão é baseada de acordo com a 

citocina secretada após estimulo. Células Th1 produzem IL-2 e IFN-γ e células Th2 

produzem IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. Linfóccitos T CD4+ desenvolvem resistência 

durante a fase inicial da doença e imunidade durante a vacinação (Araújo, 1991). A 

resistência é relacionada a resposta Th1 induzida pelo IFN-γ e pela IL-12, ativando 

células NK e macrófagos (Denkers et al., 1998). Contudo o controle da infecção por 

T. gondii é relacionado ao resultado da ação entre linfócitos T CD4+ e TCD8+. 

Linfócitos TCD8+ são ativados por proteínas da superfície do parasita (Kasper et al., 

1992), e parece ser essencial durante a fase ativa da infecção sendo relacionado a 

imunidade protetora (Denker et al., 1998). Linfócitos TCD8+ ativados pela IL-2 
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excretados por células T CD4+ que exercem uma atividade citotóxica contra 

taquizoítos ou células infectadas pelo T. gondii (Subauste et al., 1991).  

 A produção de IFN-γ é encontrada em humanos na toxoplasmose aguda e em 

recém-nascidos infectados durante a gravidez, em camundongos, a secreção de 

IFN-γ aumenta a atividade fagocitária de macrófagos e a atividade citotóxica de 

linfócitos TCD8+ (Ely et al., 1999). Entretanto o IFN-γ provoca a conversão de 

taquizoítos em bradizoítos ao mesmo tempo em que impede sua ruptura (Suzuki, 

Remington, 1999). A IL-12 desempenha um papel importante na toxoplasmose, 

durante a fase aguda da infecção, ativando IFN-γ por células NK e células T CD4+ e 

TCD8+. A IL-12 também é essencial durante a fase crônica da infecção mantendo a 

resposta imune durante muito tempo (Hunter et al.,1994). Estudos utilizando a 

combinação de IL-12 e a proteína recombinante SAG1 demonstram resposta imune 

do tipo Th1 com alta produção de IFN-γ (Letscher-Bru et al., 1998). O TNF- α exerce 

a ativação de macrófagos e inibição da replicação do parasita associado ao IFN-γ. 

Esta ação é observada em camundongos, tanto na fase aguda como na fase crônica 

da doença. O TNF- α assim como a IL-12, também estimula a produção IFN-γ por 

células NK, que desempenham um papel crucial no inicio da resposta inata durante 

a toxoplasmose (Yamamoto et al., 2000). 

 

3.1.3 Vacinas para Toxoplasmose 

 

Atualmente a única vacina comercial para toxoplasmose é a utilizada na Nova 

Zelândia para imunização de ovinos, produzida a partir de taquizoítos da cepa S-48 

(Buxton, 1993). A cepa TS-4 também foi utilizada para imunização de suínos 

mostrando proteção após desafio com oocistos por via oral (Pinckney et al., 1994). 

Estudos recentes mostraram que ovinos vacinados pela cepa RH mutante de T. 

gondii reduziu abortos (Mevelc et al., 2010). Modelos vacinais utilizando cepas 

atenuadas não apresentam grande eficiência além de demonstrarem recuperação 

da virulência em animais jovens, podendo promover a infecção com formação de 

cistos teciduais (Alexander et al., 1996). Imunizações com parasitas de T. gondii 

vivos atenuados demonstraram uma melhor proteção quando comparados a 

taquizoítos inativados independentes do adjuvante usado com exceção do desafio 

utilizando a cepa mutante TS-1 (Waldeland, Frenkel, 1983). Há 30 anos mutações 

químicas da cepa RH resultaram no isolamento cepa termo sensível TS-4 
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(Pfefferkorn, Pfefferkorn, 1976). A vacinação por essa cepa promoveu proteção 

significante contra a formação de cistos teciduais e proteção parcial na 

toxoplasmose congênita (McLeod et al., 1988).  

Com o advento da tecnologia da proteína recombinante, diversos antígenos 

de T. gondii produzidos por bactérias foram avaliados em vacinas. Vacinas 

baseadas nas proteínas recombinante SAG1 poderiam proteger contra 

toxoplasmose aguda (Petersen et al.,1998), porém a proteção completa contra a 

doença aguda ou toxoplasmose crônica em camundongos só foi obtida pelo uso de 

fortes adjuvantes como adjuvante completo Freund’s e QuilA (Khan et al., 1991; 

Mishima et al., 2001). 

Vacinas de DNA utilizando múltiplas combinações em uma única formulação 

podem ser significantes na indução de resposta imune celular e proteção quando 

comparadas a um único gene vacinal. Estudos com vacinas de DNA prolongaram a 

proteção contra a toxoplasmose aguda na infecção com a cepa RH em 

camundongos, mas o resultado só foi obtido pelo uso de uma combinação de SAG1 

com ROP2 (Fachado et al., 2003). Em contrapartida, os usos de vacinas de DNA 

necessitam de uma análise profunda em relação ao vetor utilizado já que nenhum 

estudo foi realizado a fim de determinar qual seria o mais apropriado. 

Como o cultivo de taquizoítos é de fácil obtenção, gerando extratos 

antigênicos em massa, o uso de antígenos solúveis obtidos a partir do extrato 

relacionadas aos poderes esterilizantes e de melhoramento de características 

antigênicas da radiação ionizante seriam capazes de induzir uma imunidade estéril 

além de aprimorar a apresentação antigênica a partir dos produtos oriundos dos 

efeitos da radiação ionizante, dando origem a uma potencial vacina para 

toxoplasmose. 

 

3.2   Resposta Imune induzida por vacinas 

 

Vacinas representam um grande triunfo da medicina moderno sendo um 

ponto importante na luta entre patógenos e humanos (Plotkin, 2008) Apesar do 

saneamento básico e antibiótico terem salvado vidas, vacinas ainda são as formas 

mais rentáveis com este intuito. As vacinas podem ser classificadas em dois grupos. 

O grupo compreendendo vacinas vivazes atenuadas, com versões enfraquecidas do 

patógeno (vacinas contra catapora, febre amarela, rubéola). Podem induzir forte 
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resposta celular e produção de anticorpos a partir de uma única imunização. O 

segundo grupo inclui vacinas de subunidades (vacina recombinante contra hepatite 

B), vacinas toxóides a partir de toxinas inativadas (vacinas contra difteria e tétano), 

vacinas a partir de carboidratos do patógeno (Vacina contra pneumococcus) e 

vacinas conjugadas, como as vacinas contra Haemophilus influenzae tipo B (Plotkin, 

2008). Essas vacinas geralmente apresentam adjuvantes em sua fórmula para 

ampliarem a qualidade da resposta imune (Siegrist, 2012). 

 Funções imunológicas são de extrema importância para se observar as 

respostas especificas ao agente induzidas pela vacina. Essas funções são divididas 

em resposta humoral, respostas por células B de memória, respostas por células 

TCD4+ auxiliares ou células TCD8+. Na resposta humoral há a secreção de 

anticorpos (IgG, IgM e IgA secretora). Células TCD4+ auxiliam células B e células 

TCD8+ combatendo células infectadas (Siegrist, 2012). Na sua maioria, as vacinas 

induzem produção de anticorpos no soro ou na mucosa bloqueando a adesão dos 

agentes patogênicos as células epiteliais ou interferindo a invasão microbiana a 

corrente sanguínea (Pichirero, 2013). Para que ocorra proteção os anticorpos 

induzidos devem ser funcionais contra o agente e devem auxiliar o sistema imune a 

partir de opsoninas, ou se o agente exercer efeitos por alguma toxina os anticorpos 

devem ser capazes de neutralizá-la (Plotkin, 2008). 

Para que ocorra a produção de células B de memória é necessário que 

aconteça um processo de seleção caracterizado por afinidade e maturação 

(Andersson et al., 1998). Após a vacinação os antígenos vão se tornando cada vez 

menos disponíveis, com isso, ocorrem mutações aleatórias nos genes de 

imunoglobulinas e as células B passam a expressar anticorpos de alta afinidade em 

sua superfície para o antígeno da vacina que está diminuindo persistirem como 

células B de memória (Siegrist, 2012) Vacinas induzem a produção de células de 

memória a partir da rápida produção de anticorpos como IgG; pelos altos níveis de 

anticorpos após a exposição primária ao antígeno; e pela produção de anticorpos de 

alta afinidade (avidez) contra o antígeno (Pichirero, 2013). 

 A medida da eficiência de uma imunização depende da medida da imunidade 

produzida. A produção isolada de anticorpos é uma medida factível e simples, mas 

nem sempre é proporcional a imunidade protetora desejada (Zorgi et al, 2011). A 

medida de anticorpos pode ser feita por técnicas simples como ELISA, aperfeiçoada 

pela mensuração da maturação da afinidade dos anticorpos, medida pela avidez dos 
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anticorpos (Schmidt et al., 2013). A qualidade de um anticorpo depende tanto de sua 

especificidade, mas também da afinidade com que o anticorpo reage com seu 

epitopo específico, o que é uma medida indireta da qualidade da imunização. Em 

geral, uma maturação de afinidade depende de sinapses mais complexas no centro 

germinativo que envolve cooperação celular maior do que a mera ativação de 

células B antígeno especifica (Siegrist, 2012). A vacinação deve gerar respostas 

celulares de memória, tanto para o lado das células efetoras CD8+ como para o lado 

de células CD4+ auxiliadoras e células B de memória. Em camundongos, estas 

células se concentram em vários órgãos linfoides, mas o maior deles é o baço, onde 

a resposta imune sistêmica pode ser analisada. A quantificação pode necessitar de 

quimeras proteicas antígeno-especificas, chamados tetrâmeros, limitados apenas 

para um epítopo e de difícil construção (Frickel el al, 2008.). Uma alternativa surgiu 

recentemente a partir da incorporação inócua de um marcador fluorescente às 

células imunes, seguidas de exposição ao antígeno, que pode ser até um extrato 

bruto. As células que respondem com proliferação vão dividir este composto 

fluorescente para as células filhas, permitindo sua identificação por citometria de 

fluxo, permitindo a fenotipagem de superfície destas células e assim identificar quais 

células responsivas ao antígeno proliferaram na cultura na presença de antígeno 

(Lyons, 2000). Esta abordagem permite definir se há uma estimulação ou bloqueio 

inespecífico pelo antígeno, afetando a proliferação inespecífica de células tanto dos 

imunizados como dos controles, o que ocorre em extratos destes agentes (Feng, 

Sher, 2010).  

A proliferação especifica após cultura na presença de antígenos mostra as 

populações celulares responsivas específicas a um extrato bruto, o que é mais 

pertinente do que a medida isolada de proliferação a um tetrâmero que pode ser 

dependente do repertório de receptores de células T (Frickel et al, 2008). A 

proliferação de linfócitos de memória envolve três tipos celulares, a saber, células T 

auxiliadoras, células T efetoras e células B de memória.  As células T auxiliadoras 

proliferadas podem ser identificadas pelo seu fenótipo CD3+, CD4+, CD8- enquanto 

as células efetoras podem ser identificadas pelo seu fenótipo CD3+, CD4-, CD8+high. 

(Siegrist, 2012) Os linfócitos B de memória proliferados são identificados pelo seu 

fenótipo CD19+, antes de seu comprometimento para plasmócitos. Esta abordagem 

simples pode ser mais efetiva na quantificação de células responsivas ao antígeno, 

ao invés das detecções em cultura com diluições e ELISPOTs para IFN (Cole, 2005).  
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3.2.1 Adjuvantes 

 

Adjuvantes foram descritos pela primeira vez por Ramon (1924) como uma 

substância utilizada em combinação a um antígeno específico que produz uma 

resposta imune mais potente que o antígeno sozinho. Diversos compostos foram 

avaliados como adjuvantes incluindo sais minerais, produtos antimicrobianos, 

emulsões, saponinas, citocinas, polímeros, micropartículas e lipossomas (Guy, 

2007). Para desencadear respostas imunes os adjuvantes apresentam alguns 

mecanismos de ação como: liberação gradual do antígeno no local da imunização, 

aumento na regulação de citocinas e quimiocinas desencadeando respostas de 

células T, recrutamento de células imunes até o sítio de imunização, aumento da 

absorção de antígenos e apresentação para células apresentadoras de antígeno 

(APCs) (Brito et al., 2013). Após o reconhecimento do antígeno as células ativadas 

irão migrar até órgãos linfóides locais onde irá ocorrer o desenvolvimento da 

resposta imune especifica. (Fraser et al., 2007; Hoebe et al., 2004).  

De acordo com a sua classificação adjuvantes podem ser: imuno-estimulantes 

ativos, caracterizados por aumentar a resposta imune ao antígeno; transportadores 

apresentando as proteínas imunogênicas com ajuda de células T; adjuvantes de 

veículo, como óleo emulsões ou lipossomas, servindo de matriz para estimulo da 

resposta imune pelo antígeno. Apesar dos progressos na identificação de 

mecanismos de ações adjuvantes o único adjuvante destinado a uso humano ainda 

é o alúmen (Clapp et al., 2011). Embora diversos adjuvantes venham sendo 

propostos ao longo dos anos estes ainda não foram bem sucedidos para seres 

humanos, devido a sua toxicidade, estabilidade e custos. Devido às mudanças de 

tamanho, carga elétrica e hidrofobicidade geradas a partir da incorporação de 

proteínas em formulações adjuvantes ainda é difícil prever qual adjuvante funcionará 

melhor junto a proteínas ou peptídeos específicos (Brito et al., 2013).  

O sucesso do uso de um adjuvante está associado com sua segurança, 

tolerância, simplicidade, baixo custo, capacidade de processamento pelo hospedeiro 

e facilidade de associação com antígenos proteicos (Brito et al., 2013). Apenas 

alguns adjuvantes lipídicos foram aprovados para uso humano, tanto na forma de 

adição a alúmen ou na forma de lipossomas transportadores sintéticos (Brito et al., 

2013), mas no momento, existem poucas exceções aprovadas pelos órgãos 

reguladores, o único adjuvante aceitável para uso humano é o alúmen, desde que 
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administrado em pequena dosagem para evitar a eventual toxicidade do alumínio 

adsorvido (Mitkus et al., 2011). 

 

3.3 Radiação Ionizante 

 

A radiação ionizante consiste em ondas eletromagnéticas que se propagam 

com alta velocidade, energia e ao interagir com a matéria pode produzir efeitos 

variados, como ionização e excitação. A radiação gama age por duas vias, na ação 

direta que decorre da transferência da energia para a molécula alvo, provocando 

ionização e modificação da estrutura química, gerando alteração na função 

biológica.  E na ação indireta e mais frequentemente, a radiação age pela interação 

com a água do meio, molécula mais encontrada nos sistemas biológicos, formando 

hidrogênios moleculares (H2), peróxido de hidrogênio (H2O2), e vários radicais livres, 

como hidroxila (OH•), elétron aquoso (e-aq), átomos de hidrogênio (H•) e peroxila 

(HO2•). Estes radicais interagem com moléculas biológicas, afetando estruturas 

celulares e ampliando os efeitos da radiação, devido ao seu potencial oxidante. 

(Michaels, Hunt, 1978). 

Nas moléculas de água os átomos estão unidos através de ligações químicas 

formadas por um par de elétrons. Quando a radiação interage com as moléculas de 

água, estas ligações químicas se desfazem e, cada fragmento molecular passa a 

conter um único elétron em sua órbita externa, agora não pareado e ávido por 

estabelecer nova ligação. Estes fragmentos carregados, instáveis e reativos 

constituem os produtos da radiólise da água (Stefanic et al., 2009). Dentre os 

produtos da radiólise da água, destaca-se o radical hidroxila (OH•), responsável pela 

abstração dos hidrogênios do carbono alfa e de grupamentos sulfidrilas, além de 

reagir com anéis aromáticos de aminoácidos como o triptofano, tirosina e 

fenilalanina, formando radical altamente reativo. O elétron aquoso (e−aq.), além de 

reagir com os hidrogênios dos aminoácidos aromáticos, pode promover a 

desaminação de aminoácidos como a alanina, glicina, histidina, cisteína e cistina 

(Butler et al., 1984). O OH• pode ser o principal responsável pela agregação das 

proteínas, devido a sua capacidade de formar ligações cruzadas entre elas 

(Hawkins, Davies, 2001). 

As alterações químicas que a radiação causa em proteínas são: 

fragmentação, “cross-linking”, agregação e oxidação pelos produtos gerados na 
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radiólise da água (Moon, Song, 2000). A irradiação de proteínas, no estado seco ou 

em solução aquosa, pode induzir uma série de alterações na estrutura protéica, indo 

desde simples ionizações, até alterações drásticas na sua estrutura primária.  

Podem ocorrer alterações oxidativas decorrentes da interação dos radicais livres 

primários, produzidos após a radiólise da água, com a molécula de proteína, 

alterando sua estrutura e podendo conferir à mesma, cargas negativas (Wales, 

Kusel, 1992). 

Apesar das vacinas produzidas a partir de parasitas irradiados terem se 

demonstrado eficazes e seu uso promissor, apresentam dificuldades de cultivo em 

larga escala e na logística da conservação das doses vacinais. Sendo assim, o uso 

de proteínas associadas aos efeitos da radiação ionizante em proteínas pode 

apresentar uma ferramenta importante no desenvolvimento alternativo de modelos 

vacinais. Os efeitos da radiação ionizante sobre proteínas melhoram o 

processamento por células imunes e radicais livres, levando a apresentação de 

antígenos diferencial pelo reconhecimento por Scavenger receptors (Cardi et al., 

1998) e induzindo uma imunidade celular adaptativa mais intensa (Pinho et al., 

1995). O uso de vacinas produzidas a partir do antígeno apresentando um maior 

espectro de proteínas antigênicas, nos leva a crer que com a radiação ionizante 

haveria uma melhor apresentação de antígenos na ausência de adjuvantes. 

 



39 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Parasitas  

 

Os parasitas de T. gondii utilizados nos experimentos são mantidos 

rotineiramente no Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de 

São Paulo (USP-Universidade de São Paulo). 

 

4.1.1 Cepas RH virulentas (tipo I) 

 

Taquizoítos da cepa RH virulenta utilizados para o preparo do antígeno e no 

desafio dos animais imunizados foram mantidas por meio de passagens sucessivas 

em camundongos Swiss ou C57Bl/6J. Os animais previamente infectados são 

sacrificados por asfixia em câmara de CO2 e o peritônio lavado com solução salina 

ou solução tamponada com fosfato – NaCl 0,15 M/ tampão fosfato de sódio 0,01 M 

pH7,2 (PBS), contendo Penicilina cristalina 2500 UI/mL e estreptomicina 10 mg/mL. 

Após quantificação em câmara de Neubauer, os taquizoítos são inoculados (i.p) em 

novos animais. 

 

4.1.2  Cepas ME-49 cistogênica (tipo II) 

 

 Cistos da cepa ME-49 utilizadas no desafio dos animais imunizados foram 

gentilmente cedidos ao laboratório pelo Prof. Dr. Fausto Araújo, (UCLA- University of 

California, Los Angeles). Esta cepa foi mantida através de sucessivas passagens, 

com intervalos de 30 a 45 dias, em camundongos C57Bl/6J. Cada animal foi 

inoculado por via oral (v.o), com uma suspensão de 10 cistos por animal, obtida 

após macerado de cérebro de camundongos previamente infectados, com 3,0 mL de 

PBS pH7,2 estéril. Para a quantificação dos cistos, 20 µL da suspensão cerebral 

foram colocadas entre lâmina e lamínula e observados ao microscópio de luz, sob 

objetiva de 40x, com determinação do número de cistos por cérebro analisado. 
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4.2  Animais experimentais  

 

Para os experimentos de imunização e desafio serão utilizados camundongos 

machos BALB/c todos com peso entre 20 e 22g fornecidos pelo Biotério Central da 

Faculdade de Medicina da USP. Todos foram mantidos em gaiolas de plástico com 

maravalha de pinho autoclavada recebendo ração comercial Nuvital® (Nuvital 

Nutrientes S/A, Colombo, PR, Brasil) e água ad libitum Todos os animais utilizados 

serão eutanasiados em câmara de CO2 e a manipulação conduzida de acordo com 

as normas de cuidados de animais de laboratório (Clark, 1996) e com os “Princípios 

de Ética em Experimentação Animal” – Sociedade Brasileira de Ciências Animais de 

laboratório (SBCAL). 

 

4.3 Obtenção do antígeno de extrato total de Toxoplasma gondii 

 

 Os parasitas obtidos do exsudato peritoneal de animais previamente 

inoculados foram inicialmente filtrados em membrana de policarbonato de 3,0 µm 

(Millipore®, Billerica, MA, USA) para remoção de outros tipos celulares presentes 

após o lavado. Os parasitas purificados foram submetidos a sonicação (Sonic 

Dismembrator, Quigley-Rochester Inc, USA), a 40 ciclos por 5-10 períodos de 30 

segundos, em banho de gelo, até a lise completa dos agentes. Em seguida 

acrescentou-se solução 0,3 M de NaCl para isotonizar a suspensão, e após 

submetido a centrifugação a 10000 rpm por 30 minutos a 4°C, sendo o 

sobrenadante utilizado como antígeno (Camargo et al., 1978). 

 

4.4 Obtenção do antígeno solúvel de taquizoítos de Toxoplasma gondii 

(AgTg) por ação de detergente neutro 

 

 Os parasitas da cepa RH do tipo I virulenta utilizados foram obtidos através do 

exsudato peritoneal de camundongos Swiss previamente infectados. O exsudato 

apresenta taquizoítos e células livres do infiltrado inflamatório, para retirada dessas 

células é realizada uma retenção das mesmas em filtro de policarbonato com poros 

de 3 µM (Millipore®), e os taquizoítos recuperados por centrifugação do filtrado 

formando pellet. O pellet obtido foi suspenso em tampão contendo EDTA (ácido 
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etilenodiamino tetra-acético), benzamidina, PMSF (fluoreto de fenilmetanosulfonil, 

Pierce®, Rockford, IL USA) e DOC (Desoxicolato de sódio) a 05% para lise dos 

taquizoítos e da maior parte das organelas intracelulares com exceção dos núcleos, 

liberando proteínas solúveis e algumas proteínas de membrana. Para o clareamento 

do pellet, realizamos a centrifugação da suspensão a 10000rpm por 30 minutos a 

4°C, e o sobrenadante obtido foi submetido à cromatografia de exclusão molecular 

utilizando SEPHADEX® G-25 previamente hidratada por 2 volumes de PBS estéril e 

montada sobre coluna de cromatografia (BioRad® Laboratories, Califórnia, EUA) 

para retirada total de detergentes, peptídeos e produtos de degradação, restando 

apenas proteínas. Após hidratação e lavagem da coluna foram aplicados 2 volumes 

do exsudato, seguidos de lavagens com PBS estéril. Após o processo de 

cromatografia o antígeno foi filtrado em membrana de 0,22 µM (Millipore®), diluído 

em PBS estéril e dosado pelo método Bradford (1976) adaptado para microplaca 

para obtenção de alíquotas de 1,5 mL com concentração final de 200µg de proteína 

por mL e 670 µg totais em um experimento típico com 05 camundongos infectados. 

Todas as fases foram colhidas para análise em SDS-PAGE. 

 

4.5 Irradiação do AgTg em fonte homogênea de Cobalto-60 (60CO) 

 

 Alíquotas de 1,5 mL foram descongeladas, colocadas em banho de gelo e 

transportadas do laboratório para o IPEN/CNEN para a irradiação. Numa primeira 

fase, as alíquotas de AgTg foram submetidas a diferentes doses de radiação: a 

500Gy, 1000Gy, 2000Gy e 4000Gy, com blindagem de 70% pela exposição a raios- 

de uma fonte de Cobalto-60 (Gammacel® Atomic Energy of Pinawa, Canadá) de 

forma homogênea, com presença de O2 e uma taxa de dose de 1,34 kGy/hora. 

Alíquotas foram transportadas nas mesmas condições e mantidas fora da câmera 

em banho de gelo para mimetizar o processo (não foram observadas formações de 

precipitado visível ou obtido por centrifugação nesta fase). Após definição da dose 

de estudo as alíquotas de AgTg foram submetidas a doses de radiação a 1500Gy 

seguindo os mesmos procedimentos anteriormente descritos. 
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4.6    Caracterização das proteínas do AgTg nativas e irradiadas por 60CO 

  

4.6.1 SDS-PAGE 

 

 As alíquotas do processo de preparação do antígeno nativo e do antígeno 

irradiado foram submetidas a SDS-PAGE para separação das proteínas presentes 

no extrato, segundo o método Laemli (1970). Alíquotas de 20 µL das amostras 

nativas e irradiadas, foram homogeneizadas com tampão de amostra (60Mm Tris 

(hidroximetil) aminometano hidrocloreto pH6,8; 2% de dodecil sulfato de sódio; 10% 

de glicerol; 0,01% de azul de bromofenol; 5% de β-mercaptoetanol) Em seguida 

foram aquecidas a 99 °C por 4 minutos e submetidas a eletroforese em gel de 

eletroforese na concentração de 12,5%. A eletroforese foi efetuada a 100mA, por 

aproximadamente 2h em tampão Tris glicina (3% de Tris (hidroximetil) aminometano 

hidrocloreto, 1% de dodecil sulfato de sódio, 14% de glicina), juntamente com o 

padrão molecular Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder (Thermo 

Scientific®, EUA). Após a eletroforese os géis foram corados por Comassie Blue R-

250 (BioRad® Laboratories) sob agitação por aproximadamente 1 hora e descorado 

com tampão descorante (30% de metanol, 7% de ácido acético e água ultrapura 

q.s.p). 

 

4.6.2 Quantificação de proteínas por densitometria digital   

 

 A quantificação relativa das proteínas após a irradiação por 60CO foi realizada 

por densitometria das bandas através do programa IMAGEJ (National Institutes of 

Health, Mayland, EUA) que mede o número e a intensidade de pixels da área das 

bandas formadas a partir de fotos digitalizadas dos géis de SDS-PAGE. Cada pico 

do gráfico gerado é específico de uma proteína. 
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4.7 Imunização dos animais  

 

 A princípio a fim de se escolher qual a melhor dose a ser utlizada, 

camundongos BALB/c foram divididos em grupos de 04 animais e imunizados via 

subcutânea com 03 doses a cada 15 dias do extrato salino nativo ou irradiado a 

diferentes doses de 60-Cobalto: 500Gy, 1000Gy, 2000Gy e 4000Gy. Após a escolha 

da melhor dose, grupos de 05 camundongos BALB/c foram imunizados com 03 

doses a cada 15 dias por via subcutânea com antígeno nativo e com antígeno 

irradiado a 1500Gy de Cobalto-60. 

 

4.8 Obtenção das amostras de soro dos animais imunizados  

 

 As amostras de sangue dos animais foram obtidas, semanalmente, por 

secção leve da extremidade final da cauda dos camundongos BALB/c imunizados e 

coletados em papel filtro, estocadas e secas a -20 °C. Antes do uso, o soro foi 

extraído com 300 µL de tampão contendo Tris/HCl 10 mM pH 7.5, NH4Cl 150 mM, 

NaN3 para lise de eritrócitos e conversão da hemoglobina afim de estabilizar a ciano-

hemoglobina (Frenchik et al., 2004). Após a eluição as amostras são lidas em 

espectrofotômetro a um comprimento de onda de 540nm para ajuste das diluições. 

 

4.9 Preparo de membranas transferidas com AgTg irradiados e nativo para 

ensaios de imunogenicidade (Western Blot) 

 

As proteínas do AgTg foram separadas através de SDS-PAGE e transferidas 

para membranas de nitrocelulose (Millipore®) utilizando aparato de transferência em 

sistema úmido (BioRad® Laboratories), sob corrente elétrica constante de 10 volts, a 

40 minutos em tampão de transferência (250 mM de Tris (Hidroximetil) aminometano 

hidrocloreto, pH8,3; 192 mM de glicina; 20% de metanol v/v ), segundo Towbin, 

Staehelin e Gordon (1979). Uma vez feita a transferência as membranas foram 

bloqueadas com solução 5% de leite desnatado Molico® em PBS 10mM, por 1 hora 

a temperatura ambiente sob agitação. Após o bloqueio, as membranas foram 

submetidas a imunodetecção empregando soros de animais infectados pela cepa 

ME-49 de T. gondii nas diluições adequadas em solução 5% de leite desnatado 
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Molico® em PBS 10 mM. Após o período de incubação over night, sob agitação, as 

membranas foram lavadas por 03 vezes de 5 minutos cada com PBS-Tween 20 a 

0,05% (PBSTL). Uma vez lavadas, as membranas foram incubadas com IgG anti 

camundongo conjugada a peroxidase diluída a 1:5000 em solução de leite 

desnatado 5%, por 1 hora, a temperatura ambiente, sob agitação. Antes da 

revelação com solução contendo 3,3’-diaminobenzidina (DAB) (10 mg de DAB, 10 

mL de PBS, 15 µL de peróxido de hidrogênio), o ciclo de lavagem das membranas 

foi repetido. A revelação foi interrompida com a adição de água destilada. 

 

4.9.1 Preparo de membranas transferidas com antígeno de extrato total de T. 

gondii para os ensaios de antigenicidade (Western Blot) 

 

As proteínas do extrato total de T. gondii foram separadas através de SDS-

PAGE e transferidas para membranas de nitrocelulose (Millipore®) utilizando aparato 

de transferência em sistema úmido (BioRad® Laboratories), sob corrente elétrica 

constante de 10 volts, a 40 minutos em tampão de transferência (250 mM de Tris 

(Hidroximetil) aminometano hidrocloreto, pH8,3; 192 mM de glicina; 20% de metanol 

v/v ), segundo Towbin, Staehelin e Gordon (1979). Uma vez feita a transferência as 

membranas foram bloqueadas com solução 5% de leite desnatado Molico® em PBS 

10mM (PBSTL), por 1 hora a temperatura ambiente sob agitação. Após o bloqueio, 

as membranas foram submetidas a imunodetecção empregando soros dos animais 

imunizados pelo AgTg nativo ou irradiado a diferentes doses de Cobalto-60 nas 

diluições adequadas em solução 5% de leite desnatado Molico® em PBS 10 mM. 

Após o período de incubação “over night”, sob agitação, as membranas foram 

lavadas por 03 vezes de 5 minutos cada com PBS-Tween 20 a 0,05% (PBST). Uma 

vez lavadas, as membranas foram incubadas com IgG anti camundongo conjugada 

a peroxidase diluída a 1:5000 em solução de leite desnatado 5%, por 1 hora, a 

temperatura ambiente, sob agitação. Antes da revelação com solução contendo 3,3’ 

-diaminobenzidina (DAB) (10 mg de DAB, 10 mL de PBS, 15 µL de peróxido de 

hidrogênio), o ciclo de lavagem das membranas foi repetido. A revelação foi 

interrompida com a adição de água destilada. 
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4.10 Dot-blot 

 

O ensaio de dot-blot foi realizado a partir da metodologia descrita por Stott 

(1989). A mebrana de nitrocelulose (Millipore®), foi recortada no tamanho apropriado, 

8x12cm, e disposta no aparelho de blot (BioRad® Laboratories) de 96 poços onde 

foram adicionados 100µL/poço (1µg/mL) do antígeno de extrato total de T. gondii 

suspenso em tampão carbonato de sódio 0,1M ph 9,5, durante 1 hora. Após essa 

etapa a membrana foi lavada com PBS-Tween 20 a 0,05% (PBST) e bloqueada 

durante 1 hora por PBSTL, após este período a membrana foi novamente lavada 

pela adição de PBST. Após o bloqueio e as lavagens as membranas foram 

submetidas à imunodetecção empregando soros de animais imunizados pelo AgTg 

irradiado a diferentes doses de Cobalto-60 em diferentes diluições (1/100; 1/200; 

1/400; 1/800) em solução 5% de leite desnatado Molico® em PBS 10 mM. Após o 

período de incubação de 1 hora, as membranas foram lavadas por 03 vezes com 

PBST.  Uma vez lavadas, as membranas foram incubadas com IgG anti 

camundongo conjugada a peroxidase diluída a 1:5000 em solução de leite 

desnatado 5%, por 1 hora. Antes da revelação com solução contendo 3,3’ -

diaminobenzidina (DAB) (10mg de DAB, 10 mL de PBS, 15 µL de peróxido de 

hidrogênio), o ciclo de lavagem das membranas foi repetido. A revelação foi 

interrompida com a adição de água destilada. 

 

4.11   Ensaio de imunogenicidade para detecção do reconhecimento de 

anticorpos específicos por AgTg irradiado a diferentes doses de 60CO 

(ELISA) 

 

 Placas de 96 poços de poliestireno foram sensibilizadas com 100 µL/poço (1 

µg/mL) de AgTg irradiaddo a diferentes doses de Cobalto-60, suspenso em tampão 

carbonato de sódio 0,1M pH9,5, over night a 4°C em câmara úmida. As placas foram 

lavadas por 5 vezes durante 5 minutos cada com PBS contendo 0,05% de Tween-

20, 0,3% de leite desnatado (PBSTL) e bloqueadas com solução PBSTL durante 1 

hora em estufa a 37 °C. Após o bloqueio foram depositados na placa 100 µL/poço de 

soro de animais infectados pela cepa ME-49 de T. gondii ajustado para uma diluição 

de 1/100 e incubados novamente a 37 °C por 1 hora. As placas foram lavadas 
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novamente 5 vezes durante 5 minutos cada com PBSTL e foram aplicados 100 

µL/poço de conjugado anti IgG de camunongo na diluição 1:20000, marcado com 

peroxidase (Sigma ®, Sigma- Aldrich Co., St Louis , MO, USA), com incubação de 1 

hora a 37 °C. Após novas lavagens (5 vezes durante 5 minutos), a revelação da 

reação foi realizada pela adição de 100 µL/poço de OPD (Ofenilodiamina 1mg/mL, 

peróxido de hidrogênio 0,03% em 20 mL de água MiliQ) por 30 minutos e 

interrompida pela adição de 50 µL/poço de HCL 4N. A absorbância de cada poço foi 

determinada em leitor de microplacas Multimode Microplate Reader FilterMax FS 

(Molecular Devices®,  Califórnia, EUA) nos filtros de absorbância de 495nm. 

 

4.12 ELISA para detecção de anticorpos IgG séricos específicos anti T. gondii 

no soro de camundongos imunizados por AgTg nativo ou irradiado a 

diferentes doses de 60CO 

 

 Placas de 384 poços de poliestireno foram sensibilizadas com 40 µL/poço (1 

µg/mL) de antígeno de extrato total de T. gondii, suspenso em tampão carbonato de 

sódio 0,1M ph 9,5, over night a 4°C em câmara úmida. As placas foram lavadas por 

5 vezes durante 5 minutos cada com PBS contendo 0,05% de Tween-20, 0,3% de 

leite desnatado  (PBSTL) e bloqueadas com solução PBSTL durante 1 hora em 

estufa a 37 °C. Após o bloqueio foram depositados na placa 40 µL/poço de soro 

ajustado para uma diluição de 1/100 e incubados novamente a 37 °C por 1 hora. As 

placas foram lavadas novamente 5 vezes durante 5 minutos cada com PBSTL e 

foram aplicados 40 µL/poço de conjugado anti IgG de camunongo na diluição 

1:20000, marcado com peroxidase (Sigma ®, Sigma- Aldrich Co., St Louis , MO, 

USA), com incubação de 1 hora a 37°C. Após novas lavagens (5 vezes durante 5 

minutos), a revelação da reação foi realizada pela adição de 40 µL/poço de OPD 

(Ofenilodiamina 1 mg/mL, peróxido de hidrogênio 0,03% em 20 mL de água MiliQ) 

por 30 minutos e interrompida pela adição de 20 µL/poço de HCL 4N. A absorbância 

de cada poço foi determinada em leitor de microplacas Multimode Microplate Reader 

FilterMax FS (Molecular Devices®) nos filtros de absorbância de 495nm. 
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4.13 Detecção da avidez de anticorpos específicos IgG séricos anti T. gondii 

por ELISA 

 

 O ELISA de avidez foi realizado da mesma forma como descrito acima exceto 

pela adição de 40 µL/poço em metade das amostras de uma solução caotrópica 

(Uréia 6M, enquanto o restante dos poços foram mantidos em PBSTL, com período 

de incubação de 15 minutos a 37 °C. A seguir após as lavagens (5 vezes durante 5 

minutos), foram aplicados em cada poço 40 µL de conjugado anti IgG de 

camundongo (1:20000) marcado com peroxidase e as placas mantidas por 1 hora a 

37 °C. Após as lavagens (5 vezes durante 5 minutos), a revelação foi feita pela 

adição de 40 µL/poço de OPD (Ofenilodiamina 1mg/mL, peróxido de hidrogênio 

0,03% em 20 mL de água MiliQ) por 30 minutos e interrompida pela adição de 20 

µL/poço de HCL 4N. A absorbância de cada poço foi determinada em leitor de 

microplacas Multimode Microplate Reader FilterMax FS (Molecular Devices®) nos 

filtros de absorbância de 495nm. 

 

4.14 Quantificação de cistos cerebrais da cepa ME-49 por Real time PCR  

 

4.14.1 Extração de DNA  

 

 A extração de DNA foi realizada utilizando kit comercial QIAmp® DNA mini 

kit(Qiagen®, Alemanha), de acordo com as instruções do fabricante. Em cada tubo 

foram adicionados 20µL de proteinase K, junto a 180 µL de tampão ATL. Após 

homogeneização, as amostras foram incubadas em “banho Maria” a 56°C, durante 

03 horas, e agitadas a cada hora. Após este período adicionaram-se a cada tubo 

200 µL de tampão AL, sendo os mesmo aquecidos a 70°C durante 10 minutos para 

a inativação da proteinase K residual. Em seguida, foram adicionados 200 µL de 

etanol. A solução resultante foi transferida para as colunas QIAamp DNA mini-kit e 

centrifugadas a 800 rpm por 01 minuto. Após a centrifugação foram adicionados a 

coluna 500 µL de tampão AW1 (Wash Buffer 1) e centrifugadas novamente a 800 

rpm por 01 minuto. O procedimento de lavagem foi repetido pela adição de 500 µL 

de tampão AW2 (Wash Buffer 2), seguido de centrifugação a 14000 rpm durante 03 
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minutos. O DNA extraído da coluna foi eluído pela adição de 200 µL de água MiliQ e 

armazenado a -20° C. 

 

4.14.2 Confecção dos Primers  

 

 Os primers foram desenhados utilizando software Primer 3 e as sequências 

obtidas no banco de dados NCBI Nucleotide Databases. Para utilização no ensaio 

de real-time PCR, todos os primers foram testados e as reações padronizadas. 

 

Tabela 1: Sequência do primer utilizado para realização do Real-Time PCR 

Primer Sequência Produto (pb) 

B1JW63 

B1JW62 

GCACCTTTCGGACCTCAACAACCG 

TTCTCGCCTCATTTCTGGGTCTAC 

24 

 

4.14.3 Condições da reação e análise dos resultados  

 

Os ensaios de real time PCR foram realizados no ABI Prism 7500 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems®, EUA), utilizando Power SYBR Green PCR 

Master Mix (Applied Biosystems®) seguindo protocolo do fabricante. O termociclador 

foi programado para realizar 95 °C por 10 minutos, 40 repetições de 95 °C por 15 

segundos e 60 °C por um minuto e seguido de um passo de denaturação. Os 

resultados foram expressos em valores Ct (cycle threshold – n° de ciclos 

necessários para atingir o limiar de detecção). Todas as amostras foram testadas em 

triplicatas. 

 

4.15    Desafio de camundongos BALB/c imunizados por via subcutânea com 

AgTg nativo ou irradiado por cepa RH virulenta (tipo I) 

 

Parasitas obtidos do exsudato peritoneal de animais previamente inoculados 

e filtrados em membrana de policarbonato de 3,0 µm (Millipore®) para remoção de 

outros tipos celulares presentes, foram ressuspendidos em solução salina e 

quantificados em câmara de Neubauer para ajuste da concentração de células para 

103 células/mL.  Os animais imunizados foram desafiados com 100 µL de salina 
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contendo  103 taquizoítos de T. gondii viáveis por via intraperitoneal. Um grupo 

controle de  camundongos BALB/c não imunizados foram inoculados com as mesma 

quantidade de taquizoítos. A mortalidade foi acompanhada diariamente. 

 

4.16 Desafio dos camundongos BALB/c imunizados por via subcutânbea com 

AgTg nativo ou irradiado utilizando cepa ME-49 (tipo II) 

 

Para obtenção de cistos de T.gondii, foram utilizados camundongos C57Bl/6J 

cronicamente infectados com a cepa ME-49. Os cérebros dos animais foram 

retirados e homogeinizados em seringas de 5mL contendo 3mL de solução salina, a 

quantidade de cistos foi verificada por microscopia óptica convencional. Os 

camundongos imunizados foram desafiados 15 dias após a ultima dose com 10 

cistos via oral. Um grupo controle de camundongos BALB/c não imunizados foram 

inoculados com as mesma quantidade de cistos. Após um período de 30 dias, os 

camundongos forma sacrificados e o cérebro macerado em solução salina e 

observado em microscopia óptica para determinação do número de cistos. A 

mortalidade foi acompanhada diariamente. Alíquotas de 2 mL dos macerados foram 

utilizadas para extração de DNA. 

 

4.17   Citometria de Fluxo – Ensaios de CFSE (carboxyfluorescein diacetate, 

succinimidyl ester) 

 

4.17.1 Cultura celular de células esplênicas 

 

As células esplênicas foram obtidas de camundongos BALB/c imunizados 

pelo antígeno nativo, imunizados pelo antígeno irradiado a 1500 Gy, camundongos 

infectados pela cepa cistogênica ME-49 e camundongos normais. As células 

esplênicas foram retiradas de maneira estéril em fluxo laminares e dissociadas em 

filtro de células (cell strainer BD Biosciences®, New Jersey, EUA) na presença 7mL 

de meio RPMI 1640 (Gibco®, EUA) suplementado com 100U/mL de Penicilina, 

bicarbonato de sódio e HEPES 25mM. Para remoção das hemácias foram 

acrescentados 7mL de solução de lise v/v (0,16M de cloreto de amônio e 0,17M de 

Tris (hidroximetil) aminometano pH7,2) seguido da centrifugação a 2800 rpm por 15 

minutos as 4°C para obtenção de pellet. Após a centrifugação o sobrenadante foi 
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desprezado e as células ressuspensas em 1mL de meio de cultura. As células 

esplênicas foram contadas em câmara de Neubauer. 

 

4.17.2  Marcação com CFSE  

 

Após o ajuste da concentração das células para 4x106 células/mL foram 

acrescentados uma diluição apropriada CFSE diluído em salina para uma 

concentração final de 5µM (carboxyfluorescein diacetate, succinimidyl ester) e 

deixados sob incubação por 10 minutos na estufa com 5% de CO2 a 37 °C, após 

esse período as células foram agitadas para a marcação homogênea das células e 

mantidas novamente na estufa por 5 minutos. Após este período centrifugamos as 

amostras a 2000rpm por 8 minutos a 4°C, o sobrenadante foi dispensado e o pellet 

ressuspendido em 1mL de meio RPMI 1640 contendo soro fetal bovino 10%, após a 

homogeneização do pellet foram acrescentados mais 9mL do meio, (este processo 

foi repetido por duas vezes para retirar o excesso de CFSE das células). O 

sobrenadante foi novamente descartado e o pellet ressuspendido em 3 mL de meio 

RPMI 1640 contendo soro fetal bovino a 10%. As células então foram distribuídas 

em placas de cultura (TPP®) e estimuladas na presença de antígeno de T. gondii (30 

µg/mL), ConA (10 µg/mL) (Concavalina A/estímulo inespecífico) e sem estímulo. As 

culturas foram mantidas em estufa a 5%de CO2 a 37 °C por 144 horas (6 dias). 
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4.17.3 Marcação intracelular  

 Após o período de incubação as células foram coletadas da cultura, 

transferidas para tubos eppendorfs e centrifugadas a 2000 rpm por 8 minutos a 4°C. 

O sobrenadante foi descartado e o pellet obtido ressuspendido em 200µL de tampão 

isoton® onde 50 µL foram transferidos para tubos de citometria para marcação da 

superfície celular com anticorpos monoclonais diluídos na concentração 1:50 em 

PBS contendo BSA1%. Para a análise de linfócitos T helper foram utilizados 

anticorpos monoclonais CD3 (Pacific Blue) e CD4 (Horizon V500), para linfócitos T 

citotóxicos utilizamos anticorpos monoclonais CD3 (Pacific Blue) e CD8 (APC-H7) e 

para linfócitos B utilizamos anticorpos monoclonais CD19 (PE-Cy-7). As células 

foram incubadas por 30 minutos a 4°C na ausência de luz. Após esse período as 

células foram submetidas à análise no citômetro de fluxo (LSRFortessa, BD 

Biosciences®). Os dados foram coletados em FACSDIVA BD software e analisados 

em Flowjo X software.  

 
4.17.4 Estratégia de Análise 

 

Para analisar a proliferação celular esplênica de células T helper, células T 

citotóxicas e linfócitos B com a marcação de CFSE dos camundongos BALB/c 

imunizados com antígeno irradiado e antígeno nativo, camundongos infectados pela 

cepa ME-49 e controles foi utilizada a estratégia de análise esquematizada abaixo. 
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Figura 2 – Estratégia de análise da proliferação celular esplênica de células T helper, células T 

citotóxicas e linfócitos B com a marcação de CFSE dos camundongos BALB/c imunizados com 

antígeno irradiado e antígeno nativo. 
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4.18 Análise Estatística 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad 

Prism 5.0. Dados quantitativos de comparação entre os grupos de animais 

imunizados foram analisados por ANOVA (Análise de variância), utilizando pós-teste 

Bonferroni e para identificar a diferença entre os grupos utilizamos como nível de 

significância a probabilidade de igualdade menor que 0,05 (p<0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Produção de taquizoítos purificados da cepa RH de Toxoplasma gondii 

 

Para a produção de taquizoítos de T. gondii utilizamos parasitas do exsudato 

peritoneal de camundongos previamente infectados. Na Figura 3A podemos 

observar a presença de macrófagos peritoneais e outros tipos de células livres 

presentes no infiltrado inflamatório. A seguir, o exsudato foi filtrado para retirada de 

células livres para obtenção de taquizoítos livres de células e outros artefatos como 

podemos observar na Figura 3B. Após a purificação apesar da redução de parasitas, 

encontramos menor número de células e outros artefatos que possivelmente 

comprometeriam o antígeno. 

 

Figura 3 - Microscopia de exsudato peritoneal de camundongos Swiss infectados com taquizoítos da 

cepa RH de T. gondii, após 5 dias de infecção. A - Exsudato peritoneal bruto antes da filtração, 

presença de taquizoítos, e células intraperitoneais; B - Taquizoítos filtrados a partir do exsudato 

peritoneal livre de células intraperitoneais e outros artefatos. Preparo por citocentrifuga e corado por 

Leishman. Aumento original 100x. 
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5.1.1 Purificação de antígeno solúvel de taquizoítos de T. gondii (AgTg) por 

ação de detergente neutro 

 

Para obtenção do antígeno salino solúvel, o sedimento de taquizoítos foi 

lisado por tampão contendo detergentes como descrito em Métodos. Após a 

cromatografia para exclusão de detergentes, peptídeos e outros produtos de 

degradação de menor peso molecular o antígeno purificado foi submetido a 

quantificação de proteínas. Na figura 4, observamos a quantificação de proteínas 

totais, utilizando reagente de Bradford. A recuperação do antígeno foi realizada nos 

pontos 5 e 6 (quadro vermelho), onde podemos observar maior concentração de 

proteínas. 

 

Figura 4 - Quantificação de proteínas de taquizoítos de T. gondii obtidas após purificação utilizando 

SEPHADEX® G-25 por método Bradford. Antígeno recuperado nos pontos 5 e 6 marcados pelo 

quadrado em vermelho. 

 

 Após a purificação as alíquotas numeradas da cromatografia foram 

analisadas por SDS-PAGE. As frações proteicas podem ser observadas nas 

alíquotas 5 e 6, sendo que peptídeos de menor peso molecular podem ser 

observados nas frações 7 e 8, acompanhando a migração eletroforética (Figura 5A). 

O antígeno purificado apresentou uma grande variedade de bandas entre 15kDa e 

95kDa. O gel de poliacrilamida foi submetido a densitometria digital, para análise da 
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intensidade de cor apresentadas pelas bandas presentes no gel, como podemos 

observar na Figura 5B. Os gráficos 5 e 6, apresentaram os picos de proteínas 

presentes no antígeno de T. gondii após a purificação.  

 

Figura 5 – (A) Perfil eletroforético de antígeno solúvel de taquizoítos de T. gondii purificado em 

SEPHADEX® G-25. 1 -  Antígeno solúvel de T. gondii não purificado; 5 -  antígeno solúvel de T. gondii 

purificado; 6 -  antígeno solúvel de T. gondii purificado; 7 - Frações de menor peso molecular; 8 -  

Frações de menor peso molecular. (B) Gráficos de densitometria digital demonstrando intensidade 

das bandas analisadas: Gráfico 1 - AgTg solúvel não purificado; Gráfico 2 - Fração 4; Gráfico 3 - 

AgTg solúvel purificado; Gráfico 4 - AgTg solúvel purificado; Gráfico 5 - Fração com < peso 

molecular; Gráfico 6 - Fração com < peso molecular. 

 

5.2 Irradiação e ánálise eletroforética de amostras de AgTg irradiadas a 

diferentes doses de Cobalto-60: 500Gy, 1000Gy, 2000Gy e 4000Gy 

 

Uma mesma fração antigênica do AgTg foi submetida a irradiação uniforme 

por Cobalto 60 com diferentes doses.  Para cada alíquota irradiada preparamos uma 

amostra controle que foi mantida em temperatura ambiente ao lado externo da 

câmara (Amostra não irradiada). Cada amostra de antígeno de T. gondii irradiado foi 

analisada por SDS-PAGE, conforme descritos em Métodos. Os achados nos 

antígeno irradiados a 500Gy, 1000Gy, 2000Gy e 4000Gy foram analisados pela 
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inspeção visual do perfil eletroforético como observamos na Figura 6A e por 

densitometria digital na Figura 6B. O perfil eletroforético demonstra que as 

características dos antígenos irradiados a 500Gy (3), 1000Gy (5) e 2000Gy (7) são 

semelhantes aos achados nas amostras de antígeno nativo (2,4,6,8) não 

apresentando qualquer alteração das bandas características ou mesmo a formação 

de agregados de alto peso molecular. Já o antígeno irradiado a 4000Gy (9) 

apresentou-se como um arraste demonstrando possível degradação das proteínas 

do antígeno. A densitometria digital (Figura 6B) das amostras gera um gráfico da 

área corrida das amostras onde cada pico trata-se de uma proteína. O antígeno 

irradiado a 500Gy (Gráfico 3) apresentou-se semelhante ao antígeno nativo (Gráfico 

2) sem grandes intervalos entre os picos, já os antígenos irradiados a 1000Gy 

(Gráfico 4), 2000Gy (Gráfico 5) e 4000Gy (Gráfico 6) apresentaram maiores 

intervalos entre os picos, mostrando que houve ação da radiação ionizante sob as 

proteínas do antígeno. 

 

Figura 6 – (A) Perfil eletroforético das amostras de antígeno solúvel de T. gondii irradiadas a 

diferentes doses de Cobalto-60. 1- Padrão Molecular; 2,4,6 e 8 – AgTg Nativo; 3 - AgTg a 500Gy; 5 - 

AgTg a 1000Gy; 7- AgTg a 2000Gy; 9 -  AgTg a 4000Gy. (B) Gráficos de densitometria digital 

demonstrando os níveis de intensidade das bandas analisadas. Gráfico 1 - Padrão Molecular; 

Gráfico 2 – AgTg Nativo; Gráfico 3 – AgTg irradiado a 500Gy; Gráfico 5 – AgTg irradiado a 1000Gy; 

Gráfico 7 – AgTg irradiado a 2000Gy; Gráfico 9 – AgTg irradiado a 4000Gy. 
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5.3 Avaliação da imunogenicidade de AgTg nativo ou irradiado por 

diferentes doses de Cobalto-60 (500Gy, 1000Gy, 2000Gy e 4000Gy) por 

ELISA e Western Blot  

 

A manutenção da imunogenicidade dos antígenos irradiados por diferentes 

doses foi avaliada primeiramente por ELISA utilizando o AgTg irradiado a diferentes 

doses de Cobalto-60. Na Figura 5 podemos observar que mesmo após a irradiação 

a diferentes doses os antígenos foram capazes de serem reconhecidos por 

anticorpos específicos anti T. gondii presentes no soro de camundongos infectados 

pela cepa ME-49 de T. gondii. Quando comparamos o extrato total de T. gondii e os 

AgTg nativo e irradiados a diferentes doses, notamos diferença significativa no 

reconhecimento dos anticorpos específicos pelos antígenos (p <0,0001). Houve 

diferença significativa (p<0,05) entre o AgTg nativo e os AgTg irradiados a diferentes 

doses. Entre as diferentes doses aplicadas ao AgTg podemos observar que com o 

aumento da dose há uma diminuição gradual do reconhecimento dos anticorpos pelo 

antígeno (p<0,05), provavelmente porque a doses mais elevada ocorre maior 

degradação dos epítopos antigênicos (Figura 7). 

 

Figura 7 -  Imunogenicidade do AgTg irradiado a diferentes doses de 60CO e AgTg nativo por ELISA 

(*** = p<0.05; ****= p<0.0001). 
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5.4 Western Blot utilizando AgTg irradiado a diferentes doses de Cobalto-60  

 

 A fim de avaliar a preservação dos epítopos imunogênicos do AgTg irradiados 

a diferentes doses, procedemos a SDS-PAGE, seguida da transferência em 

membranas de nitrocelulose para realização do Western Blot. Na Figura 8 podemos 

observar que houve o reconhecimento de anticorpos específicos anti-T.gondii, 

presentes em soro de animais infectados pela cepa ME-49 de T. gondii, 

independente da dose submetida ao AgTg. Não observamos diferença significativa 

no reconhecimento entre o AgTg nativo e o AgTg irradiado a 500Gy. Os AgTg 

irradiados a 1000Gy e 2000Gy reconheceram todos os epítopos com diferenças 

apenas na intensidade. Apenas o AgTg irradiado a 4000Gy não apresentou 

reatividade aos anticorpos sendo possível notar somente uma banda de 

aproximadamente 25kDa. Esses resultados foram similares aos encontrados no 

ensaio de ELISA, onde com o aumento da dose há perda gradual do 

reconhecimento dos anticorpos pelos epítopos imunogênicos. 
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Figura 8 – Avaliação da imunogenicidade de AgTg irradiado a diferentes doses de 60CO e AgTg 

nativo, reagentes a soro positivo de cepa ME-49 (Diluição 1/100) por Western Blot. 1 – AgTg Nativo; 2 

-  AgTg irradiado a 500Gy; 3 – AgTg irradiado a 1000Gy; 4 – AgTg irradiado a 2000Gy; 5 – AgTg 

irradiado a 4000Gy; PM = Padrão Molecular. 

 

5.5 Avaliação da antigenicidade de AgTg nativo ou irradiado por diferentes 

doses de 60-Cobalto (500Gy, 1000Gy, 2000Gy e 4000Gy) por Dot -blot 

 

 Para avaliar a antigenicidade do AgTg irradiado a diferentes doses  foi 

realizado o ensaio in vivo, onde cada grupo de camundongos BALB/c foram 

imunizados  com 03 doses de 100µg de AgTg irradiado por via subcutânea. Após 15 

dias da última dose o sangue dos animais foram coletados a partir da leve secção da 

cauda, para realização do ensaio de dot-ELISA. Na Figura 7, observamos o 

reconhecimento dos anticorpos séricos específicos em diferentes diluições.  Os 

animais imunizados pelo AgTg nativo apresentaram anticorpos séricos específicos 

em todas as diluições. Os animais imunizados com  AgTg irradiado a 500Gy, 
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1000Gy e 2000Gy não apresentaram diferença significativa na produção de 

anticorpos específicos quando comparados ao AgTg nativo. Em maiores diluições do 

soro dos animais imunizados com AgTg irradiado a 4000Gy não houve reatividade 

dos anticorpos específicos (Figura 8). 

 

Figura 9 – Avaliação da antigenicidade do soro de camundongos BALB/c imunizados por via 

subcutânea com AgTg irradiado a diferentes doses de 60CO ou AgTg nativo por Dot-blot. 1- Diluições 

do soro: 1/100, 1/200, 1/400 e 1/800; 2 – Soro BALB/c Normal; 3 – AgTg Nativo; 4 - AgTg irradiado a 

500Gy; 5 – AgTg irradiado a1000Gy; 6 – AgTg irradiado a 2000Gy; 7 – AgTg irradiado a 4000Gy; 8 – 

Controle Positivo: Soro animais infectado pela cepa ME-49. 

 

5.6 Resposta imune humoral sérica em camundongos BALB/c imunizados 

por via subcutânea com AgTg irradiado por diferentes doses de Cobalto-

60 (500Gy, 1000Gy, 2000Gy e 4000Gy) ou antígeno nativo 

 

Para avaliar a resposta imune humoral induzida pelo AgTg irradiado, os 

camundongos BALB/c foram imunizados (03 doses) por via subcutânea com o AgTg 

irradiado a diferentes doses. Para a realização do ensaio de ELISA as amostras de 

soro foram coletadas quinzenalmente por secção leve da parte final da cauda dos 

camundongos durante todo período de imunização.  Na Figura 10, podemos 

observar o perfil da resposta imune humoral dos camundongos BALB/c imunizados 

com AgTg irradiado a diferentes doses. Camundongos que receberam o antígeno 
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irradiado a 500Gy (Figura 10A) ou a uma dose superior de 4000Gy (Figura 10D) não 

apresentaram níveis significativos de anticorpos IgG específicos no soro. Já os 

animais que receberam o antígeno irradiado com doses intermediárias, 1000 Gy e 

2000 Gy apresentaram um aumento significativo de anticorpos específicos no soro 

desde a primeira dose, como é possível observar nas figuras 10B e 10C.  

 

 

Figura 10 - Evolução da produção de anticorpos IgG anti T. gondii, detectadas em uma única diluição 

(1/100), em grupos de 04 camundongos BALB/c imunizados com antígeno de T. gondii submetido a 

diferentes doses de radiação de Cobalto-60. (A) Amostra irradiada a 500Gy, (B) Amostra irradiada a 

1000Gy, (C) Amostra irradiada a 2000 Gy, (D) Amostra irradiadas a 4000Gy. (Barras representam a 

media e o erro padrão da média de cada grupo). 
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Podemos observar também que o antígeno irradiado a 1000Gy e 2000Gy 

apresentaram evolução na produção dos anticorpos IgG durante as imunizações 

(Figura 11). Camundongos imunizados pelo AgTg irradiado a 1000Gy (Figura 11A) e 

2000Gy (Figura 11B) apresentaram um aumento crescente de anticorpos IgG 

específicos durante as 1ª, 2ª e 3ª imunizações.  

 

 

Figura 11 – Curva linear da evolução da produção de anticorpos IgG anti T.gondii, detectadas em 

uma única diluição (1/100), em grupos de 04 camundongos BALB/c imunizados com antígeno de 

T.gondii submetido a 1000Gy (A) e 2000Gy (B) (Barras representam a media e o erro padrão da 

média de cada grupo). 

 

5.7 Determinação e avidez de IgG induzidos em camundongos BALB/c 

imunizados por via subcutânea com antígeno de T. gondii irradiados por 

diferentes doses de Cobalto-60 (500 Gy, 1000Gy, 2000Gy e 4000Gy) 

 

A determinação da avidez de IgG foi determinada através de um ensaio 

imunoenzimático, onde anticorpos que apresentaram alta afinidade ao antígeno 

foram resistentes a uma solução caotrópica. Camundongos BALB/c imunizados pelo 

AgTg irradiado a diferentes doses, principalmente os animais que receberam o AgTg 

irradiado a 1000Gy e 2000Gy apresentaram níveis significativos (p<0.01 e p<0.05) 

de anticorpos específico de alta afinidade ao antígeno de extrato total de T. gondii, 

quando comparados ao AgTg nativo e a doses maiores ou menores como podemos 

observar na Figura 12.  

A B 
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Figura 12 - Determinação e avidez de IgG induzidos por antígeno de T.gondii submetido a diferentes 

doses de irradiação de 60CO, 15 dias após a 3ª dose quinzenal.  (*=p<0.05 e **=p<0.01/ 

Significativamente maior que controles e outros grupos por ANOVA e pós-teste de Bonferroni). 

 

5.8  Identificações da reatividade específica de anticorpos produzidos em 

camundongos BALB/c imunizados por via subcutânea com antígeno de 

T. gondii irradiados a diferentes doses de Cobalto-60 (500Gy, 1000Gy, 

2000Gy e 4000Gy) por Western Blot 

 

 Diferentes grupos de camundongos BALB/c foram imunizados com 03 doses 

por via subcutânea com AgTg irradiado a diferentes doses. Após 15 dias da terceira 

dose foram coletados os soros por leve secção das caudas dos animais. Para 

avaliar a especificidade de anticorpos produzidos pelo AgTg irradiado a diferentes 

doses, procedemos a SDS-PAGE, seguida da transferência em membranas de 

nitrocelulose para realização do Western Blot (Figura 13). Os anticorpos específicos 

produzidos pelos animais imunizados pelo AgTg irradiados a 500Gy, 1000Gy e 

2000Gy apresentaram reconhecimento de diversas bandas presentes no extrato 
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total de T. gondii quando comparadas ao controle positivo ME-49 incluindo a banda 

correspondente a proteína SAG-1, demonstrando que houve manutenção da 

antigenicidade mesmo após a radiação. Já o antígeno irradiado a 4000Gy foi capaz 

de reconhecer somente uma banda de aproximadamente 15 kDa o que nos sugere 

que a essa dose as proteínas do AgTg são quase que totalmente degradadas. 

 

 

Figura 13 – Western Blot utilizando soro de camundongos BALB/c imunizados pelo AgTg irradiado a 

diferentes doses de Cobalto-60 1 – Padrão Molecular (PM); 2 – Controle Positivo ME-49; 3 – Controle 

Negativo; 4 – AgTg Nativo; 5 – AgTg a 500Gy; 6 – AgTg a 1000Gy;7 – AgTg a 2000Gy; 8 – AgTg a 

4000Gy  

 

5.9  Irradiação e análise eletroforética das amostras AgTg irradiado a 1500 

Gy de Cobalto-60 

 

Com base nos resultados obtidos com os ensaios anteriores observamos uma 

melhor produção de anticorpos anti-T. gondii específicos e maturados no antígeno 

irradiado a 1000Gy e 2000Gy de Cobalto-60. A partir destes resultados optamos por 
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irradiar o antígeno a 1500Gy que seria uma dose intermediária entre as duas 

melhores na produção de anticorpos anti-T. gondii e manutenção da 

imunogenicidade. Frações do antígeno purificado como descrito anteriormente foram 

submetidas à irradiação uniforme por Cobalto-60 a uma dose de 1500Gy. Após ser 

irradiada a amostra foi analisada por SAD-PAGE e densitometria digital (Figura 14). 

Na Figura 14A, podemos observar o perfil eletroforético do AgTg nativo (1) e do 

AgTg irradiado a 1500Gy (2). O AgTg irradiado a 1500Gy não apresentou mudanças 

significantes relacionadas a alteração de bandas características ou formação de 

agregados de alto peso molecular quando comparado ao AgTg nativo. Pela análise 

por densitometria (Figura 14B) notamos um maior número de picos no AgTg nativo 

(Gráfico 2) em relação a amostra AgTg irradiada a 1500Gy (Gráfico 3), mostrando 

que houve ação da radiação sobre as proteínas. 

 

 

Figura 14 – (A) Perfil eletroforético das amostras de AgTg nativo e AgTg irradiado a 1500Gy de 60CO. 

1- Padrão Molecular; 2- Antígeno Nativo; 3- Antígeno irradiado a 1500Gy. (B) Gráficos de 

densitometria digital demonstrando os níveis de intensidade das bandas analisadas. Gráfico 1 - 

Padrão Molecular; Gráfico 2 – AgTg Nativo; Gráfico 3 – AgTg irradiado a 1500Gy.  
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5.10 Reatividade específica de anticorpos produzidos em camundongos 

BALB/c imunizados por via subcutânea com AgTg irradiado a 1500Gy de 

Cobalto-60 por Western Blot 

 

Para avaliar a reatividade específica dos anticorpos produzidos pelo AgTg 

irradiado a 1500Gy, procedemos a SDS-PAGE utilizando antígeno do extrato total 

de T. gondii, seguida da transferência e reação com soros de animais imunizados 

quinzenalmente via subcutânea (03 doses) de AgTg nativo ou irradiado a 1500Gy de 

Cobalto-60 por Western blot. O AgTg irradiado a 1500Gy e o AgTg nativo foram 

capazes de reconhecer a maioria dos epítopos presentes no extrato total, porém 

anticorpos induzidos pelo AgTg nativo apresentaram uma menor intensidade de 

reconhecimento (Figura 15).  
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Figura 15 – Western Blot utilizando soro de camundongos BALB/c imunizados pelo antígeno de T. 

gondii irradiado a 1500Gy de 60CO. 1 - Padrão Molecular (PM); 2 – Controle Positivo ME-49; 3 – 

Controle Negativo; 4 – AgTg Nativo; 5 – AgTg irradiado a 1500Gy. 

 

5.11 Análise da antigenicidade do extrato de T. gondii irradiado a 1500Gy de 

Cobalto-60 por Dot blot 

 Avaliamos a antigenicidade do extrato do AgTg irradiado a 1500Gy de Cobalto-

60 realizando ensaio de Dot-blot. Membranas de nitrocelulose sensibilizadas pelo 

antígeno de extrato total foram submetidas a imunodetecção utilizando soro em 

diferentes diluições, de camundongos BALB/c imunizados pela AgTg nativo ou 
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irradiado. O antígeno nativo conseguiu reconhecer fortemente o antígeno até a 

diluição 1/200, diminuindo o reconhecimento a partir da diluição 1/400. Quando 

observamos os pontos dos animais imunizados pelo antígeno irradiado a 1500Gy é 

possível notar forte reconhecimeto nas diluições 1/100 e 1/200 e diminuição do 

reconhecimento a partir da diluição 1/400 mostrando a manutenção da 

antigenicidade após a irradiação, sem diferença significativa no reconhecimento dos 

antígenos por soro de camundongos imunizados pelo AgTg irradiado (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Avaliação da antigenicidade do soro de camundongos BALB/c imunizados por via 

subcutânea com AgTg irradiado 1500Gy de 60CO ou AgTg nativo por Dot-blot. 1- Diluições do soro: 

1/100, 1/200, 1/400 e 1/800; 2 – Soro BALB/c Normal; 3 – AgTg Nativo; 4 - AgTg irradiado a 500Gy; 5 

- Controle Positivo: Soro animais infectado pela cepa ME-49. 

 

 

5.12 Resposta imune humoral sérica em camundongos BALB/c imunizados 

por via subcutânea com AgTg irradiado a 1500Gy de Cobalto-60 

 

 Para avaliar a resposta imune humoral produzida pelo AgTg irradiado a 

1500Gy de 60CO, soro de camundongos BALB/c imunizados por via subcutânea pelo 
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AgTg irradiado foi coletado 15 dias após a 3ª dose de imunização a partir da leve 

secção da cauda dos animais.  Camundongos BALB/c imunizados pelo AgTg 

irradiado a 1500Gy tiveram aumento significativo (p<0,05) na produção de 

anticorpos IgG anti-T. gondii específicos em relação ao grupo imunizado pelo AgTg 

nativo (Figura 17). 

 

Figura 17 - Resposta imune humoral sérica de camundongos BALB/c imunizados via subcutânea 

(3doses) pelo AgTG irradiado a 1500Gy de 60CO ou antígeno nativo. Círculos preenchidos: Grupo 

controle (não imunizado); Circulos vazios: Grupo imunizado pelo antígeno nativo; Círculos com 

ponto central: Grupo imunizado pelo antígeno irradiado a 1500Gy. (* = p<0.05). 
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5.13 Determinação da avidez de IgG induzidos em camundongos BALB/c 

imunizados por via subcutânea com AgTg irradiado a 1500Gy de 

Cobalto-60 

 

 Após avaliarmos a produção de anticorpos IgG específicos anti-IgG de T. 

gondii, analisamos a produção de anticorpos séricos de alta avidez em 

camundongos BALB/c imunizados por via subcutânea com 03 doses do AgTg 

irradiado a 1500Gy. Na figura 18, podemos observar aumento significativo na 

produção de anticorpos IgG específicos totais tanto nos animais imunizados pelo 

antígeno nativo (pontos vazios) quanto nos animais imunizados pelo antígeno 

irradiado a 1500Gy (pontos centrais). Quando analisamos a quantidade de 

anticorpos de alta avidez por animal de cada grupo individualmente é possível 

observar aumento significativo (p<0,05) na produção de anticorpos de alta avidez no 

grupo imunizado pelo AgTg a 1500Gy de 60CO em relação ao grupo imunizado pelo 

antígeno nativo. 



72 

 

 

Figura 18 - Maturação da resposta imune humoral em animais imunizados com antígeno total de 

T.gondii nativo ou irradiado a 1500Gy, 15 dias após 03 imunizações, mostrando maior produção de 

anticorpos IgG por extrato irradiado. Pontos abertos representam grupo imunizado pelo antígeno 

nativo e símbolos com ponto central representam grupos imunizados pelo antígeno irradiado. Dados 

foram comparados com teste de t unicaudal (*=p<0.05). 

 

5.14 Proteção dos camundongos imunizados por via subcutânea com 

antígeno de T. gondii irradiado a 1500Gy por Cobalto-60, após desafio 

com cistos da cepa ME-49  

 

5.14.1 Contagem de cistos cerebrais 

 

 Para avaliar a proteção de camundongos BALB/c imunizados por via 

subcutânea com AgTg irradiado a 1500Gy, foram desafiados com 10 cistos da cepa 

ME-49 de T. gondii por via oral 15 dias após a 3ª dose. Após 30 dias do desafio, os 

animais sobreviventes foram sacrificados para quantificação de cistos cerebrais. O 

resultado pode ser visto na Figura 19. No grupo controle (infecção) houve 01 morte 

de animal após 15 dias do desafio. A análise do macerado cerebral, por microscopia 
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óptica demonstrou quantidade significativa de cistos teciduais. Os grupos 

imunizados, não apresentaram nenhuma morte. Os animais imunizados pelo AgTg 

nativo não apresentaram proteção significativa quando comparados ao grupo 

controle, enquanto os animais imunizados pelo AgTg irradiado a 1500Gy 

apresentam proteção significativa em relação aos grupos controle e os imunizados 

pelo AgTg nativo.  

Figura 19 – Número de cistos cerebrais identificados por microscopia após 30 dias do desafio oral 

com 10 cistos de ME-49 em camundongos imunizados pelo AgTg nativo ou AgTg irradiado a 1500Gy 

de Cobalto-60. (*=p<0,05); N.S=Não significativo. 

 

5.14.2 Real time PCR 

 

Para realizarmos a detecção de DNA de T. gondii em cérebros de 

camundongos BALB/c imunizados, com 03 doses do AgTg nativo ou pelo AgTG 

irradiado a 1500Gy de 60CO por via subcutânea, e desafiados por cepa cistogênica 

ME-49 15 dias após a 3ª imunização, foi realizado o real-time PCR. Todos os valores 

foram obtidos em curvas de determinação da qualidade de cópias (CT).  Foi possível 

notar diferença significativa entre os três grupos analisados (p<0.05). Quando 

analisamos os grupos controle e AgTg Nativo não observamos diferença 
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significativa, mas entre os grupos imunizados pelo AgTg Nativo e AgTg irradiado a 

1500Gy notamos diferença estatística (p<0.05), mostrando que o grupo imunizado 

pelo AgTg irradiado a 1500Gy apresentou menor detecção de quantidade de DNA 

de T. gondii. 

 

Figura 20 – Quantificação por Real-Time PCR de DNA de T. gondii em cérebros de camundongos 

BALB/c imunizados pelo AgTg irradiado a 1500Gy ou AgTg nativo e desafiados por 10 cistos da cepa 

ME-49. (*=p<0.05). 

 

5.15 Proteção de camundongos BALB/c imunizados por via subcutânea com 

AgTg irradiado a 1500Gy por Cobalto-60, após desafio com cepa RH de 

Toxoplasma gondii 

 

 Os camundongos previamente imunizados com 03 doses por via subcutânea 

pelo AgTg irradiado a 1500Gy, foram desafiados 15 dias após a 3ª dose por 103 

taquizoítos da cepa virulenta RH viáveis. O tempo de sobrevida dos animais foi 

acompanhado diariamente e pode ser observado na Figura 21. Ambos os grupos 

imunizados apresentaram aumento de sobrevida, sendo maior nos animais 

imunizados pelo AgTg irradiado a 1500Gy. Após 07 dias, todos os animais controle 
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(não imunizados) e 03 animais do grupo imunizado pelo AgTg nativo morreram. Já o 

grupo imunizado pelo AgTg irradiado a 1500Gy apresentou somente 1 animal morto 

10 dias após o desafio. 

 

Figura 21 – Sobrevivência de camundongos inoculados BALB/c previamente imunizados e 

desafiados  por 103 taquizoítos de T. gondii da cepa RH tipo I. (Teste Mantel-Cox: Qui-quadrado = 

7.748; Grau de liberdade 2; p= 0.0208/Tendência: Qui-quadrado = 6.299; Grau de liberdade 1; 

p=0.0121). 

 

 

5.16 Proliferação celular de linfócitos T helper (CD3+CD4+), linfócitos T 

citotóxicos (CD3+CD8+) e linfócitos B (CD19+) de camundongos BALB/c 

imunizados com AgTg nativo e irradiado a 1500Gy de Cobalto-60 por via 

subcutânea. 

 

Para análise da proliferação celular de linfócitos T helper (CD3+CD4+), 

linfócitos T citotóxicos (CD3+CD8+) e linfócitos B (CD19+) em camundongos BALB/c 

imunizados por via subcutânea com AgTg nativo ou irradiado, realizamos culturas de 

células esplênicas para o ensaio de CFSE. Houve proliferação celular em todas as 

células estudadas quando estimuladas com o mitógeno (dados não mostrados). 

Camundongos BALB/c controle (não imunizados) quando estimulados pelo antígeno 

de extrato total de T. gondii apresentaram 1,3% de proliferação celular esplênica, 
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onde deste total, 1,1% apresentou fenótipo CD19+, 1,1% fenótipo CD3+CD4+ e 0,8% 

fenótipo CD3+CD8+. Camundongos BALB/c imunizados com 03 doses quinzenais do 

AgTg nativo por via subcutânea quando estimulados pelo antígeno de extrato total 

de T. gondii apresentaram 7,7% de proliferação celular esplência, e deste total 5,4% 

apresentaram fenótipo CD19+, 4,6% apresentaram fenótipo CD3+CD4+ e 5,3% 

apresentram fenótipo CD3+CD8+. Camundongos infectados pela cepa cistogênica 

ME-49 apresentaram 26,5% de proliferação celular, e deste total 30,6% 

apresentaram fenótipo CD19+, 27% apresentaram fenótipo CD3+CD4+ e 24,3% 

apresentram fenótipo CD3+CD8+. Camundongos BALB/c imunizados com 03 doses 

quinzenais do AgTg 1500Gy por via subcuânea quando estimulados pelo antígeno 

de extrato total de T. gondii apresentaram 12,2% de proliferação celular esplência, e 

deste total 11,4% apresentaram fentótipo CD19+, 8,8% apresentaram fenótipo 

CD3+CD4+ e 12% apresentaram fenótipo CD3+CD8+(Tabela 2) 
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Tabela 2: Representação da proliferação de células esplênicas de camundongos 

BALB/c controle, camundongos BALB/c imunizados por via subcutânea com AgTg 

nativo, camundongos BALB/c imunizados por via subcutânea com AgTg 1500Gy e 

camundongos infectados pela cepa ME-49 marcados com Carboxyfluorescein 

diacetate succinimidyl ester (CFSE) e estimuladas com extrato protéico de T. gondii. 

 

 

Grupos 

 

 

Proliferação 

Total 

 

Proliferação 

Total de 

linfócitos B 

(CD19+) 

 

Proliferação 

Total de 

linfócitos T 

auxiliadores 

CD3+CD4+ 

 

Proliferação 

Total de 

linfócitos T 

citotóxicos 

CD3+CD8+ 

 

Controle 

 

1,3% 

 

1,1% 

 

1,1% 

 

0,8% 

 

Imunizados 

pelo AgTg 

Nativo 

 

7,7% 

 

5,4% 

 

4,6% 

 

5,3% 

 

Imunizados 

pelo AgTg 

1500Gy 

 

12,2% 

 

11,4% 

 

11,4% 

 

12% 

 

Infectados 

pela cepa 

ME-49 

 

26,5% 

 

30,6% 

 

27% 

 

24,3% 
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6 DISCUSSÃO 

 

Nossos dados como um todo mostram que a irradiação prévia de AgTg 

funciona efetivamente como um adjuvante convencional melhorando a apresentação 

e a resposta imune ao antígeno. Isto talvez seja esperado já que há vários anos 

diversos grupos desenvolvem estudos sobre os efeitos da irradiação sobre 

protozoários, venenos, toxinas e outros microrganismos para produção de vacinas 

ou imunógenos (Wales, Kusel, 1992). Muitas das propriedades da radiação sobre 

proteínas já foram bem caracterizadas quimicamente, como a ação da radiólise da 

água que pode ser designada como átomos ou moléculas de existência 

independente, contendo um ou mais elétrons não pareados em orbitais externos. 

Isto os torna extremamente reativos e capazes de interagir com compostos próximo 

às orbitas externas, passando a ter funções oxidantes, como o OH•, ou então 

redutores de elétrons como o e- aquoso, o que tornaria as proteínas mais 

imunogênicas (Wales, Kusel, 1992). Outros autores demonstraram que os produtos 

oriundos da radiólise da água atuam como catalisadores, ou pontes para originarem 

reações químicas ou modificações em moléculas, como por exemplo, proteínas, 

tornando-as menos tóxicas e, portanto mais eficientes em imunizações (Domazou et 

al., 2009).  

Para produção de um antígeno solúvel de taquizoítos de T. gondii (AgTg) 

utilizamos parasitas obtidos a partir do exsudato peritoneal de camundongos 

previamente infectados. O rendimento de produção de taquizoítos por este método 

usando a cepa virulenta RH é alto, mas implica em eliminação das células e 

proteínas que contaminam a preparação e que podem interferir na produção do 

antígeno (Costa-Silva et al., 2012). Nossa opção de eliminação de componentes 

insolúveis como debris celulares por centrifugação e passagem por membrana de 

policarbonato tornou este antígeno livre de contaminantes e ideal para a extração de 

antígenos. 

Optamos pelo uso de detergentes fracos para a lise dos taquizoítos 

resultando em um antígeno caracterizado por proteínas solúveis e em algumas 

proteínas de membrana para que houvesse maior exposição de proteínas de 

superfície candidatas pelo seu alto poder imunogênico e candidatas potenciais ao 

desenvolvimento de vacinas como reportado na literatura (Ma et al., 2009). 

Detergentes mais potentes ou mesmo agentes caotrópicos podem solubilizar mais 
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proteínas, mas não sabemos se essas proteínas são imunogênicas (Görg et al., 

2004). Proteínas estruturais dos agentes podem ser solubilizadas e “diluir” o 

antígeno com produtos conservados e pouco imunogênicos (Robey et al., 1986). 

Extratos salinos sem detergente não são imunogênicos na ausência de adjuvantes 

pela solubilidade das proteínas (Krahenbuhl et al., 1972). Excluímos proteínas de 

baixo peso molecular após a obtenção do extrato solúvel pelo método de purificação 

por exclusão molecular obtendo um antígeno caracterizado por proteínas de alto 

peso molecular. Proteínas e peptídeos pequenos interferem na resposta imune quer 

seja por formar complexos solúveis quer seja pela menor capacidade de cooperação 

celular na resposta imune (Geysen et al., 1985). A obtenção de AgTg solúvel da 

cepa RH é realizada rotineiramente por diversos grupos e resulta em proteínas 

antigênicas importantes para a proteção da toxoplasmose como demonstrou Ma Gy 

et al., (2009), ao estudar a antigenicidade de proteínas presentes no antígeno 

solúvel de T. gondii. Nossas preparações continham maior parte dos antígenos do 

agente e não houve diferença significante no seu reconhecimento por soro de cepas 

de outro grupo tipo II ME-49. Existem diferenças antigênicas entre as cepas do tipo I, 

II ou III, mas são raras e em geral de difícil detecção (Kong et al., 2003). Assim 

produzimos um antígeno genérico de T.gondii, livre de peptídeos e contaminante de 

baixo peso molecular a partir de taquizoítos purificados de exsudato peritoneal de 

camundongos previamente infectados pela cepa RH Tipo I. 

A irradiação deste antígeno com doses progressivas mostrou que ocorrem 

modificações de peso molecular sem perda do reconhecimento antigênico em uma 

dose ótima. Doses menores não afetam e doses maiores destroem algumas 

características da proteína irradiada, o que já foi relatado por diversos autores 

(Nascimento et al., 1996; Cardi et al., 1998; Pinho et al., 1995) inclusive o achado de 

progressivo borramento das bandas por quebras e agregações. As alterações 

observadas nos AgTg irradiados sugerem a ação da radiação sobre as proteínas 

levando a quebras nas cadeias polipeptídicas em consequência da ruptura de 

pontes covalentes como as observadas por Moon e Song (2001) em proteínas de 

ovalbumina e ovomucoide que após a radiação por 60CO apresentaram rupturas da 

estrutura ordenada das proteínas. Além disso, pode ocorrer a formação de 

agregados das diferentes cadeias polipeptídicas relacionadas aos radicais O2 

formados durante a irradiação (Davies, 1987). 
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Confirmamos a manutenção da antigenicidade dos AgTg irradiados realizando 

imunoensaios utilizando as amostras irradiadas e seu reconhecimento por 

anticorpos. Os ensaios de ELISA, dot-ELISA e Western Blot demonstraram que 

mesmo após a irradiação por 60CO, os AgTg foram reconhecidos por anticorpos anti-

T. gondii específicos presentes em soros de animais infectados pela cepa ME-49 ou 

coelhos hiperimunizados. Isto é esperado porque o reconhecimento dos epítopos 

utilizam grupamentos de até quinze aminoácidos o que poderia ser encontrado 

mesmo em proteínas fortemente degradadas (De Nagel, Pierce, 1991). Antígenos 

irradiados a doses superiores perderam parte da sua capacidade de reconhecimento 

com uma queda na intensidade nas reações definindo que uma resposta ideal 

precisa de um ótimo de radiação (Lidbury et al., 1997). Por ser penetrante a radiação 

γ em teoria pode acertar a proteína em qualquer lugar ao longo da cadeia 

polipeptídica (Patten, Gordy, 1960). Elétrons excitados ou cargas geradas no sitio da 

radiação são capazes de viajar ao longo da cadeia dissipando a energia e realizando 

quebras em ligações frágeis da cadeia polipeptídica. Isso explicaria a diferença de 

reconhecimento e imunogenicidade apresentadas pelos antígenos de acordo com a 

dose utilizada (Le Maire et al., 1990). 

A maioria dos estudos vacinais em toxoplasmose e resposta imune humoral 

são avaliados em camundongos imunizados com proteínas recombinantes de fácil 

obtenção com avanço da biologia molecular, como proteínas de superfície 

conhecidas como SAGs (Souza et al., 2010); proteínas associadas a invasão do 

parasita na célula hospedeira como as ROPs (proteínas da róptria), RONs (proteínas 

da porção basal “pescoço”) (Boothroyd,Dubremetz, 2008), MICs (proteínas do 

micronema) (Johnson et al., 2007) e GRAs (proteínas dos grânulos densos) (Mercier 

et al., 2005). Imunizações realizadas pela administração de proteínas recombinantes 

provocam proteção parcial em diferentes graus. Imunizações realizadas por 

proteínas recombinantes isoladas demonstram baixa proteção e geralmente 

associadas a adjuvantes para que ocorra a ativação do sistema imune e produção 

de anticorpos específicos (Cassan et al., 2011).  

Em relação aos aspectos imunológicos analisados, camundongos BALB/c 

imunizados via subcutânea pelo AgTg irradiado mostraram produção de anticorpos 

IgG anti T. gondii específicos (ELISA) após a imunização adequada sem adjuvante 

quando comparados ao AgTg nativo. Com o aumento da dose observamos que 

doses elevadas de irradiação resultaram em perda significativa da imunogenicidade. 
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Além do aumento na produção de anticorpos específicos, os AgTg irradiados a 

doses ótimas produziram anticorpos que foram capazes de reconhecer proteínas 

intactas do agente (Western Blot), em especial o irradiado a 2000 Gy. Nosso modelo 

de imunização não utilizou adjuvantes para ativação do sistema imune, sendo que 

os AgTg irradiados a doses ótimas foram capazes de produzir anticorpos específicos 

pelas modificações após a irradiação. Proteínas irradiadas sofrem modificações 

diretas ou indiretas pela radiólise da água podendo gerar agregados pela indução da 

quebra de cadeias polipeptídicas tornando-a mais imunogênica (Nascimento et al, 

1996). Estudos com proteína recombinante p18 de M. leprae irradiada, 

demonstraram que o aumento do peso molecular pela agregação de proteínas 

aumentou o poder imunogênico da proteína induzindo uma melhor resposta imune 

(Pinho et al., 1995). 

Anticorpos de alta afinidade induzidos pela exposição a um antígeno são 

extremamente importantes para a proteção contra uma reinfecção e para imunidade 

do hospedeiro ao longo do tempo (Savelyeva et al., 2011). Estudos demonstraram 

que a memória imunológica e a resposta inicial ao sarampo podem ser prejudicadas 

pela infecção por HIV, pela deficiência na maturação de avidez de anticorpos (Brunel 

et al., 1995). Nossos resultados demonstram que os anticorpos IgG séricos 

específicos induzidos por AgTg irradiado a doses ótimas apresentaram maior avidez  

e alta afinidade ao antígeno de extrato total de T. gondii, quando comparados aos 

anticorpos produzidos por antígenos nativos. A partir da imunização por via 

subcutânea pelo extrato irradiado encontramos uma dose ótima para produção de 

níveis significativos de IgG de alta afinidade no soro dos animais imunizados, com 

melhor maturação da resposta imune. 

A partir dos dados obtidos analisamos a imunidade celular e a proteção 

utilizando dose ótima, intermediária as duas melhores nesse estudo dose resposta 

inicial. A manutenção da antigenicidade do AgTg irradiado a 1500 Gy foi observada 

por ELISA, dot-ELISA e Western Blot. Camundongos imunizados por via subcutânea 

pelo AgTg irradiado a dose ótima produziram anticorpos que foram capazes de 

reconhecer anticorpos específicos anti-T.gondii em soro de animais previamente 

infectados pela cepa ME-49 (ELISA, dot-ELISA) e bandas intactas do agente 

(Western blot). O uso da radiação ionizante manteve as propriedades antigênicas 

originais, mas com melhor resposta imune, com produção de anticorpos altamente 

responsivos (Nascimento et al., 1996). Estudos realizados utilizando crotoxina 



82 

 

irradiada por 60CO demonstraram que os agregados induzidos pela irradiação se 

tornam altamente imunogênicos, induzindo uma melhor resposta (Cardi et al., 

1998a). O AgTg irradiado foi capaz de imunizar animais e induzir produção de 

anticorpos capazes de reconhecer antígenos de T. gondii. A avidez de anticorpos 

dos animais imunizados pelo AgTg irradiado a dose ótima também se apresentou 

maior quando comparadas a de animais imunizados pelo AgTg em sua forma nativa. 

Nossos dados corroboram aos encontrados por Cardi et al., (1998b) após a 

irradiação de crotoxina de Crotalus durisus com 60CO, demonstrando que a 

irradiação ionizante atua na estrutura da proteína estimulando o sistema imune a 

reconhecer moléculas que anteriormente apresentavam pouca antigenicidade, 

permitindo melhor maturação imune. Após irradiação com 1500Gy, o antígeno 

íntegro e livre de peptídeos, foi capaz de imunizar animais e estimular a produção de 

anticorpos capazes de reconhecer antígenos de diferentes cepas de T.gondii, por 

ELISA, dot-ELISA ou Western Blot. A produção de anticorpos foi maior e de maior 

avidez quando comparada a de animais imunizados com antígeno não irradiado.  

Para a resposta imune celular, camundongos imunizados via subcutânea pelo 

AgTg irradiado a dose ótima quando comparado a imunizados com antígeno nativo. 

A resposta do anticorpo a um antígeno requer uma cooperação sinaptica entre as 

céluas APC e os linfócitos B e CD4 helper específicas para uma mesma molécula do 

antígeno (Xie et al, 2013). Em nosso estudo, as modificações ocorridas nas 

proteínas após a irradiação resultaram em maior número de células responsivas ao 

antígeno. Isto seria explicado pelo fato de que células B que são APC eficientes na 

ligação inicial do antígeno ao anticorpo (Gosselin et al., 1988). Alguns autores 

questionam a eficiência da radiação alegando que proteínas modificadas apenas 

induzem anticorpos contra os epítopos modificados e haveria perda do 

reconhecimento antigênico cruzado (Abraham et al., 1995). Foi possível observar 

que os anticorpos produzidos reconheciam as proteínas habituais do T.gondii o que 

é lógico. Receptores de células T estimulados por estas associações podem fazer 

contato tanto com os epítopos antigênicos normais quanto com os modificados e os 

receptores de célula T estimulados por estas associações podem fazer contatos com 

antígenos normais e irradiados (Hoffman et al., 1990; Wales, Kusel, 1992). 

Demonstramos que subconjuntos de células T responderam ao epítopo irradiado 

aumentando a capacidade protetora, pelo maior número de células CD8 responsivas 

ao antígeno. A resposta proliferativa das células estimuladas pelo antígeno foi 
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inferior ao encontrado em animais infectados, mas isto pode ser explicado pelo fato 

de que o desafio foi feito com 03 doses pulsadas do antigeno, o que geralmente 

resulta em menor imunidade do que a infecção natural.  

A imunidade na toxoplasmose é complexa e uma vacina deve ter dois 

aspectos relevantes, contra a infecção e contra a doença (Zorgi et al, 2011). Para a 

doença, a proteção implica na produção de linfócitos CD8 específicos, como 

relatado em diversos modelos experimentais (Mendes et al., 2011). Para prevenir a 

invasão são necessários anticorpos e proteção de mucosas, tanto para produção de 

oocistos (Meireles et al., 2008) quanto para prevenção da infecção (Zorgi et al., 

2011). A produção e a qualidade dos anticorpos estão diretamente relacionados ao 

estabelecimento de células B de memória (Bergmann et al., 2013), e nossos dados 

também mostraram que nossa imunização é muito mais eficiente na criação destas 

células.  

Para verificar a proteção induzida pela imunização com AgTg irradiado, 

desafiamos os camundongos imunizados com diferentes cepas do parasita. Na 

toxoplasmose, a proteção pode ser mensurada pela ausência do agente na 

prevenção da infecção ou contra a doença pelo menor número de agentes no 

hospedeiro (Hiramoto et al, 2002). Avaliando a proteção em relação a doença, 

camundongos imunizados via subcutânea pelo AgTg irradiado e desafiados pela 

cepa ME-49 apresentaram uma menor quantidade DNA de cistos de T. gondii no 

cérebro, quando comparados com camundongos que não foram imunizados. A 

maioria dos autores utilizam desafios com cepas menos virulentas do parasita e 

geralmente produtoras de cistos (Song et al., 1991), evitando o stress do teste com 

cepa virulenta, como a RH onde ocorre apenas um retardo na mortalidade e não 

uma proteção efetiva, como também ocorreu em nosso trabalho. Desafiamos os 

animais imunizados pelo AgTg irradiado por via intraperitoneal com 100 x a dose 

letal após a imunização e encontramos um prolongamento da sobrevida significante. 

A administração parenteral do agente sobrepõe-se aos mecanismos de proteção 

usual encontrados nas mucosas da infecção natural (Mack , McLeod, 1992). Dentre 

os  camundongos imunizados pelo AgTg irradiado houve apenas uma morte 10 dias 

após o desafio pela cepa RH virulenta, quando todos os animais não imunizados já 

haviam morrido. Nossos dados demonstram que o uso do antígeno solúvel 

associado a radiação ionizante aumentaram a sobrevida de camundongos 

desafiados via intraperitoneal com taquizoitos da cepa letal RH do tipo I e diminui o 
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número de cistos cerebrais quando desafiados com a cepa cistogênica não letal ME-

49 do tipo II detectadas por PCR em tempo real. 

Atualmente a única vacina estéril existente contra protozoários do filo 

Apicomplexa foi produzida pela radiação ionizante, representando a primeira 

geração de vacinas atenuadas pela exposição a radiação. Desde 1970 (Hansen et 

al., 1979) estudos em humanos demonstram que esporozoítos atenuados pela 

radiação são potentes indutores de imunidade protetora e se tratam de imunógenos 

seguros pois não dão origem as infecções eritrocitárias na fase assexuada na 

infecção por malária (Hoffman et al., 2002; Luke et al., 2003). Assim como 

observamos em nossos resultados, os estudos para a produção da vacina contra 

malária demonstram um foco importante no processo de desenvolvimento do 

imunógeno, que foi a determinação da dose ótima de radiação para que houvesse 

uma atenuação adequada dos esporozoítos e indução de uma imunidade protetora 

ideal (Mishra et al, 2011) de modo que a determinação do ótimo de radiação explica 

porque os dados com radiação são frequentemente conflitantes. O uso 

indiscriminado da radiação não ajuda na imunogenicidade, como pode ser visto com 

doses maiores de radiação em nosso trabalho, mas a busca de uma dose ideal foi 

importante em vários outros modelos, gerando uma possibilidade de 

desenvolvimento de vacinas, especialmente com parasitas íntegros (Hiramoto et al, 

2002; Zorgi et al, 2011). O uso de parasitas irradiados vem amplamente sendo 

estudado com o objetivo de produzir vacinas (Wales , Kusel 1992). Ovos de 

miracídios Schistossoma mansoni foram irradiados a doses de 5 a 2000Gy. Ovos 

irradiados a doses de 100 a 200 e miracídios a doses de 10 a 500, penetravam em 

caramujos mas não eram capazes de se desenvolver. Estudos utilizando 

Trypanossoma cruzi irradiados como inóculo de camundongos foram dependentes 

da dose de radiação escolhida, do poder infectante da cepa, da via de inóculo e do 

número de organismos inoculados (Martinez-Silva 1969). Formas proliferativas da 

cepa RH foram irradiadas a doses de 50, 100 e 200 Gy por fonte de 60CO e 

posteriormente inoculados em camundongos. Inóculos de 104 e 106 parasitas 

irradiados a 50 e 100Gy resultaram na morte dos animais após 10 dias, enquanto os 

irradiados a 150 e 200Gy não apresentaram mortes. Os animais sobreviventes 

inoculados pelos parasitas irradiados foram desafiados por parasitas normais e a 

sobrevida foi dependente da quantidade de inóculo (Bakal, Veld, 1969). 

Camundongos infectados pela cepa virulenta de Leishmania donovani e tratados 75 
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dias após por parasitas irradiados por radiação  e uma segunda imunização 15 dias 

após a primeira, demonstraram proteção conta kala-azar com redução estimada de 

Leishmania donovani presentes no baço e no fígado. O grupo de animais 

imunizados também apresentaram regressão da doença (Datta et al., 2012).  

Nosso trabalho baseou-se no conceito de que se os parasitas íntegros 

forneceriam uma boa imunidade, a irradiação de extratos do agente também poderia 

ser efetiva na indução de imunidade protetora, como observamos. Estudos sobre a 

radiação ionizante são amplamente realizados em venenos já que são constituídos 

basicamente proteínas. Guarnieri (1992) verificou o efeito da radiação  em veneno 

de Bothops jararaca, observando que o veneno irradiado diminuía o foco da 

hemorragia. Em 2003, Oliveira comparou o veneno de Bothops jararaca nativo e 

irradiado por radiação  .Caprinos imunizados pelo veneno nativo apresentarm 

formação de edema enquanto os animais imunizados pelo veneno irradiado não 

apresentaram sinais de inchaço. Estudos sobre os efeitos tóxicos e imunológicos do 

veneno de Androctonus australis hector irradiado por duas doses de irradiação  (1 e 

2 kGy) demonstraram que após a radiação o veneno ainda se apresentou 

imunogênico e os anticorpos produzidos foram capazes de reconhecer o veneno 

nativo. Os anti-soros produzidos contra a toxina tinham uma maior capacidade de 

neutralização e imunorreatividade contra todos os componentes do veneno nativo. 

Camundongos imunizados pelo veneno de Androctonus australis hector irradiado 

foram capazes de resistir a doses letais do veneno nativo (Abib, Djebari 2003). 

Nossos dados corroboraram a melhor imunogenicidade de antigenos irradiados de 

T.gondii, desde que numa dose ideal de radiação.  

Atualmente a única vacina utilizada para a toxoplasmose, comercialmente e 

para uso veterinário, é a Toxovax®, produzida a partir da cepa S48 que após 

sucessivas passagens em camundongos diminuiu sua habilidade de formar cistos 

teciduais. Trata-se de uma vacina viva e amplamente utilizada no Reino Unido e na 

Nova Zelândia, prevenindo o aborto de ovinos e com proteção de até 18 meses com 

a recomendação de que se revacinem anualmente (Buxton et al., 1993). Por se 

tratar de uma vacina que apresenta alto custo e alguns efeitos secundários como 

vida útil curta para imunização do rebanho e a possibilidade de reversão para cepa 

patogênica, seu uso em humanos fica totalmente inviável. No entanto, estudos 

futuros devem focar em antígenos alvo e maneiras de tornar este antígeno melhor 



86 

 

apresentado como estratégia ideal para estimular a imunidade, e o grande desafio 

ainda reside na falta de candidatos a imunógenos de vacina eficazes. A maioria dos 

imunógenos encontrados são associados a adjuvantes, considerados como parte 

indispensável na produção de uma vacina por desempenhar um papel crítico na 

melhoria de imunógenos fracos a ativarem uma resposta imunológica adequada 

segura e sem aumento da administração de doses.  

Proteínas solúveis e antígenos brutos são considerados pouco eficazes e 

geram uma resposta imune limitada, por isso na sua maioria são administradas junto 

a adjuvantes para que se tornem imunógenos eficazes. Estudos realizados com 

proteínas submetidas à radiação , tem mostrado a eficiência do método como 

ferramenta na melhoria de imunógenos, somados a vantagem de não se adicionar 

nenhuma outra molécula a amostra durante o processo, como o uso de agentes 

físicos ou químicos e a melhoria da antigenicidade de diversas proteínas (De 

Gregorio et al., 2013). A destruição de aminoácidos, o rompimento de cadeias 

polipeptídicas, alterações de ligações intramoleculares e a reorganização da 

molécula da proteína por agregação podem ser algumas das alterações que podem 

ocorrer, levando a mudanças em suas propriedades biológicas.  

A resposta imune é um processo complexo que envolve o reconhecimento e a 

internalização de antígenos por células apresentadoras de antígeno. Macrófagos 

são extremamente importantes neste evento como células apresentadoras de 

antígeno, junto a outras funções imunes. Além de inúmeros receptores de superfície 

estas células possuem receptores Scaveger, os quais foram descritos pela primeira 

vez por Goldstein e Brown em 1979 como receptores de membrana de macrófagos 

que se ligam e internalizam lipoproteínas de baixa densidade oxidadas (oxLDL). 

Estes receptores estariam relacionados a epítopos específicos gerado pela oxidação 

do LDL nativo, permitindo sua distinção entre moléculas endógenas inalteradas de 

moléculas endógenas alteradas (Greaves, Gordon 2009). Em um estudo de 

receptores celulares e inibição por probucol, foi demonstrado que a crotoxina 

irradiada era reconhecida preferentemente por Scavengers receptors em macrófago 

peritoneais (Cardi et al, 1998), numa época anterior ao conhecimento sobre 

scavengers receptores.  

Os receptores Scavengers são muito heterogêneos,  subdivididos em classes 

com características estruturais e ações diferentes e até mesmo superfamilias devido 

as suas propriedades funcionais comuns. Em geral esses receptores removem 
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moléculas indesejáveis através do reconhecimento de modificações, como por 

exemplo células apoptóticas, detritos minerais, proteínas modificadas, adesão 

celular  e apresentação de antígenos(Santiago-García et al., 2003). Estudos sobre a 

captação de crotoxina irradiada por macrófagos peritoniais de camundongos 

demonstraram que a crotoxina irradiada era mais facilmente fagocitada pelas células 

do que a crotoxina nativa, e o uso de probucol para o bloqueio de células 

especializadas diminuiu o reconhecimento da crotoxina irradiada (Cardi et al., 1998). 

A associação de receptores Scavenger a estas captações e aos resultados de 

melhor resposta imune humoral e celular obtidos em nosso trabalho poderiam estar 

associadas a um Scavenger de classe A denominado MARCO, localizado na 

superfície da membrana celular e em vesículas endocíticas responsável pelo 

reconhecimento de proteínas modificadas (Canton et al., 2013). Este receptor 

poderia ser o essencial para o reconhecimento de proteínas modificadas pela 

radiação ionizante e resultaria na melhor apresentação de antígenos de proteínas 

irraidadas, como o observado em nosso estudo.   

Os resultados encontrados em vacinas até hoje estão relacionados ao fato do 

pouco espectro de antígenos como ocorre na infecção natural, o que seria obtido 

pelo uso de extrato total, por isso proteínas recombinantes induzem menor 

imunidade como um todo. Proteínas recombinantes são pouco imunogênicas e 

apresentam epítopos pouco seletivos. As modificações causadas pela radiação com 

produção de radicais livres poderiam representar uma forma seletiva no 

reconhecimento por células apresentadoras de antígeno já que estas agem sobre 

polimorfonucleares e células fagocíticas produtoras de radicais livres. 

Produzir uma vacina para uma doença não letal tem implicações modernas, 

mas não era considerado importante no passado. Hoje com a diminuição da 

natalidade e do tamanho das famílias, um novo pensamento sanitário incluiu estas 

doenças num rol de proteção maior. Nem sempre é desejável uma vacina para uso 

humano específico, mas grupos de risco, como pacientes HIV ou gestante de risco 

poderiam ser vacinados. Mais importante talvez fosse a vacinação indiscriminada do 

hospedeiro definitivo, o gato, diminuindo a produção de oocistos e assim a 

contaminação de água e verduras. Isso indiretamente também resultaria na menor 

contaminação de pastagens e de ruminantes cuja carne é usada para consumo 

humano. Nossa proposta se insere nesse segmento, já que a produção de extratos 

antigênicos irradiados é relativamente de baixo custo e de fácil conservação, 
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diferente do que ocorre em vacina com parasitas íntegros que dependem de uma 

intrincada rede de frio para sua conservação.  

Obviamente, este é um primeiro estágio do desenvolvimento de vacinas, 

mostrando a potencialidade da irradiação ionizante sobre proteínas do agente e sua 

eficiência maior para a indução de memória imunológica. Nosso projeto original 

pretendia o aprimoramento de uma proteína recombinante, mas fomos instados a 

optar pelo extrato total de estudo, por sugestão da banca de qualificação. Hoje 

proteínas recombinantes são propostas em construções híbridas (Yin Y et al., 2013) 

ou associações (Wu et al., 2013), mas continuam a falhar na indução de uma 

proteção que justifique uma vacina de saúde pública. O processamento pela 

radiação numa dose ideal pode ser uma ferramenta que vá gerar um aprimoramento 

destas construções permitindo alcançar uma proteção que justifique o uso de uma 

vacina de toxoplasmose em saúde pública.  
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7 CONCLUSÕES 

 

7.1 Gerais 

 

A irradiação do extrato solúvel de taquizoítos de T.gondii por raios gamma de 

60-Cobalto apresentou alterações moleculares discretas. O antígeno irradiado a uma 

dose de 1500Gy mostrou boa imunogenicidade tanto humoral como celular em 

camundongos BALB/c imunizados, apresentando uma proteção significativa após 

desafios com cepa RH virulenta (tipo I) ou cepa ME-49 cistogênica (tipo II) de T. 

gondii.  

 

7.2 Específicas 

 

 Produzimos antígeno íntegro livre de peptídeos e contaminantes de baixo 

peso molecular a partir de taquizoítos purificados de exsudato peritoneal de 

camundongos previamente infectados pela cepa RH (Tipo I); 

 

 Após irradiação com raios- de Cobalto-60, houve uma degradação e 

agregação dos antígenos, de forma dose resposta, mas sua antigenicidade foi 

mantida por ELISA, dot-blot e imuno-marcação de SDS-PAGE. As maiores 

doses de irradiação com menor efeito significativo na antigenicidade foram 

1000 e 2000 Gy. 

 

 Quanto à imunogenicidade em camundongos imunizados com antígenos 

irradiados,  

 Doses de 1000 e 2000Gy mostraram crescimento progressivo na 

produção de anticorpos específicos (ELISA); 

 A maturação da resposta imune expressa pela alta avidez de anticorpos 

se mostrou melhor a estas doses; 

 A 4000Gy houve perda significativa da imunogenicidade; 

 Os anticorpos produzidos pelos antígenos irradiados reconheceram as 

proteínas intactas do agente, por imuno-marcação de SDS-PAGE, em 

especial os induzidos por antígenos irradiados com 2000Gy; 
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 Após irradiação com 1500Gy, o antígeno íntegro e livre de peptídeos foi 

capaz de imunizar animais produzindo anticorpos que reconheceram 

antígenos de diferentes cepas de T.gondii, por ELISA, dot-blot ou 

imunomarcação de SDS-PAGE. A produção de anticorpos foi maior e de 

maior avidez quando comparada a de animais imunizados com antígeno 

não irradiado; 

 Animais imunizados com este antígeno apresentaram uma maior 

resposta imune celular, quando células esplênicas foram colocadas em 

cultura na presença de antígeno, e em relação a animais imunizados 

com antígeno não irradiado, mostraram uma produção maior de célula B 

de memória e de células CD4+ ou CD8+, embora menor que a infecção 

natural; 

 Animais imunizados com este antígeno apresentaram uma maior 

sobrevida a desafio parenteral com taquizoítos da cepa letal RH (Tipo I) 

e menor número de cistos cerebrais quando desafiados com a cepa 

cistogênica não letal ME-49(Tipo II), detectado por PCR em tempo real.          
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