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Acredita-se que a predação de roedores infectados com Toxoplasma
gondii seja um importante modo de transmissão do parasita para gatos,
hospedeiros definitivos do agente (Fig.1). Pesquisas em camundongos
demonstraram que a infecção crônica por T.gondii pode causar alterações
comportamentais, tornando o hospedeiro intermediário (roedor) mais
suscetível à predação (Webster, 2007; Webster e McConkey, 2010; Yolken
e Torrey, 2008). Apesar dos avanços nesta área, pouco se sabe sobre a
influência da diversidade genética do parasita em relação a essa questão.
Um estudo conduzido por Kannan et al. (2010) avaliou o efeito cepa
dependente e sua implicação no comportamento de camundongos
comparando a influência da infecção por duas cepas do tipo II (PRU e ME-
49). Uma diferença no padrão comportamental gerado pela infecção
entre as cepas foi encontrada, indicando que fatores genéticos do
parasita podem ter um efeito diferencial no desenvolvimento de
mudanças comportamentais entre os hospedeiros.

INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DE CAMUNDONGOS BALB/C (Mus musculus) INFECTADOS COM CEPAS 
GENETICAMENTE DISTINTAS DE Toxoplasma gondii.

MATERIAIS E MÉTODOSAnimais

Foram utilizados camundongos adultos BALB/c machos. Os animais
receberam ração comercial e água ad libitum e todos os procedimentos
foram conduzidos de acordo com a Ética em Experimentação animal
preconizada pelo CONCEA.

Parasitas

Foram utilizadas as cepas ME-49 (Tipo II) e VEG (Tipo III) de T. gondii. As
cepas foram mantidas em laboratório por sucessivas passagens em
camundongos Swiss isogênicos. Três grupos experimentais foram
desenvolvidos: grupo controle, inoculado com solução salina, grupo
inoculado com a cepa ME-49 e grupo inoculado com a cepa VEG (ambos
receberam 10 cistos).

Avaliação da Resposta imune Humoral por ELISA

A detecção de anticorpos IgG anti-T. gondii foi realizada por ELISA,
utilizando-se extrato proteico solúvel de T. gondii de acordo com a
metodologia descrita por Venkatesan e Wakelin (1993), sendo realizados
dois ensaios (seis e dezesseis semanas pós-infecção).

Contagem de parasitos cerebrais por PCR em tempo real

A PCR em tempo real foi realizada de acordo com o protocolo descrito por 
Mesquita et al., (2010), utilizando-se sistema de PCR em Tempo Real 7500 
(Applied Biosystems) em um volume final de reação de 25µL .

Testes Comportamentais

Foram realizados os seguintes testes comportamentais: Esquiva Inibitória
para avaliação de aprendizagem e memória (Wang et al., 2011); Labirinto
de Barnes para avaliação da memória espacial (Sunyer et al., 2007 ; Baraldi
et al., 2013); teste de campo aberto para avaliação da atividade
locomotora e exploratória (Santos et al., 2014); Labirinto em Cruz Elevado
para avaliação de ansiedade (Afonso et al., 2011 ; González et al., 2007) e
teste de Labirinto em Y para avaliação da aversão ao odor do predador
tanto com urina de gato como com o aminoácido L-felinina.
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Observamos que os animais infectados pela cepa VEG (tipo III) apresentaram maior
título de anticorpos em comparação com os animais infectados com a cepa ME-49
(tipo II) (Fig.2A), além de maior carga parasitária no SNC, principalmente dezesseis
semanas pós-infecção (Fig.2B).

Testes comportamentais
Teste de Esquiva Inibitória demonstrou que os animais infectados por ambas as
cepas tiveram uma redução da capacidade de recuperação de memória de longo
prazo, sendo esse efeito mais evidente na infecção com a linhagem VEG (Fig. 3A e
3B).
Teste de Campo aberto demonstrou que os animais infectados pela cepa VEG
tiveram uma redução da atividade locomotora (Fig. 4) e no teste de Labirinto em Y
foi verificado que os animais infectados pela cepa VEG tiveram uma redução à
aversão ao odor do predador tanto para a urina de gato como para a L-felinina
(Fig.5).
Não foram verificadas modificações comportamentais nos testes de Labirinto de
Barnes e Labirinto em Cruz Elevado.

Nossos dados sugerem que a infecção crônica por cepas cistogênicas geneticamente
distintas de T. gondii altera o comportamento de forma diferenciada em
camundongos BALB/c, sendo esse efeito mais pronunciado na infecção pela cepa
VEG (tipo III).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

OBJETIVO

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da infecção
crônica por cepas cistogênicas geneticamente distintas de T. gondii no
comportamento de camundongos BALB / c.

Fig.1. Ciclo biológico do T. gondii.
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Figura 2 : A: Avaliação da resposta imune humoral , resultados IgG ELISA. B: Número de 
bradizoítos (PCR em tempo real). Após seis e dezesseis semanas de infecção.

Figura 3: A - Resultados de latência dos animais que entraram no compartimento
escuro no Teste Esquiva Inibitória. B - Número de entradas nas duas áreas do aparelho
no Teste de Esquiva Inibitória em diferentes momentos de avaliação.

Figura 4: Movimento de animais no
Campo Aberto . A: movimentos
horizontais. B: movimentos verticais.

Figura 5: Teste de labirinto em Y. A:
número de entradas no braço
contendo urina de gato. B: número
de entradas no braço contendo L-
felinina.
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