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OBJETIVO

Em roedores, a infecção experimental por Toxoplasma gondii pode gerar

comprometimento da memória e aprendizado, bem como atenuar a aversão inata

de ratos para urina do predador, tornando-a um atrativo1. Acredita-se que essas

alterações, que ocorrem principalmente por alterações epigenéticas na região da

amígdala2, beneficiem o protozoário, facilitando a transmissão para o hospedeiro

definitivo, isto é, felídeos1,2.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

Avaliação da metilação na região da amígdala cerebral de Rattus norvegicus
experimentalmente infectados por duas cepas distintas de Toxoplasma gondii (ME49 e VEG)

MÉTODO

O objetivo do presente estudo foi avaliar diferenças na metilação do gene

responsável pela produção de Arginina-Vasopressina (AVP) na região da

amígdala de R. norvegicus infectados por cepas distintas de T. gondii.

Machos adultos de Rattus norvegicus foram infectados com Toxoplasma

gondii das cepas ME49 e VEG, sendo divididos em três grupos, incluindo o grupo

controle. Após dois meses da infecção, os animais foram submetidos à eutanásia,

com imediata cerebrotomia para recuperação da amígdala cerebral (Bregma -2,00

a -4,00, Interaural 6,24 a 5,76) (Fig.1). A microdissecção foi efetuada usando

pipetas de vidro Pasteur autoclavadas e transferida para microtubo contendo 250

µL de tampão de lise. A extração do DNA total foi feita utilizando kit de extração

(DNeasy Blood&Tissue QIAGEN). Após extração, o DNA foi digerido com enzima

de restrição sensível à metilação: HpaII (PROMEGA - R6311), que cliva CCGG

não metilado; e BsH1236I (Thermo Scientific - ER0921), que cliva CGCG não

metilado. Após tratamento, foi efetuada eletroforese em gel de agarose a 1% e

posterior análise em quantitative real time Polymerase Chain Reaction (qPCR).

Para análise das diferenças estatísticas entre os ratos tratados e não tratados

com enzima foi utilizado Teste-t de Student.

RESULTADOS

Na avaliação da qPCR detectou-se valor da Ct maior somente nos ratos do

grupo infectado com T. gondii da cepa VEG após o tratamento com a enzima

HpaII. Além disso, o grupo VEG apresentou maior magnitude de valor de ∆Ct em

comparação ao grupo controle. O mesmo não foi observado no grupo ME49 (Fig.

3).

Os dados apresentados no presente estudo demonstraram,

portanto, que há diferenças de marcadores epigenéticos no gene

promotor de AVP na região da amígdala cerebral de Rattus norvegicus

infectados pelo protozoário T. gondii de acordo com a cepa infectante

(ME49 ou VEG) e com a região promotora analisada (CCGG ou

CGCG).
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Figura 1 – Matriz de 2 mm para corte de cérebros utilizada na pesquisa. A área que foi cortada
para obter o corte para microdissecção da região da amígdala encontra-se entre as linhas
pretas assinaladas.

Os resultados mostraram que o DNA total dos animais do grupo infectado

com a cepa ME49 e tratados com ambas as enzimas apresentaram diminuição da

intensidade das bandas em comparação ao DNA não tratado, o que não foi

observado no DNA dos ratos controle e nos infectados pela cepa VEG (Fig.2)

Figura 2 – Amostras de DNA total dos grupos Controle, ME49 e VEG tratados e não tratados
com enzimas HpaII e Bstu em gel de agarose 1%.

Figura 3 - Valores de Ct para as amostras de DNA não tratadas e tratadas com a
enzima HpaII nos ratos dos grupos controle (A), infectados com T. gondii da cepa
ME49 (B) e infectados com a cepa VEG (C). (D) representa o valor ∆Ct nos
grupos de ratos controle e de ratos infectados. * representa que a diferença foi
estatisticamente significante.

Figura 4 - Valores de Ct para as amostras de DNA não tratadas e tratadas com
a enzima BstUI nos ratos dos grupos controle (A), infectados com T. gondii da
cepa ME49 (B) e infectados com a cepa VEG (C). (D) representa o valor ∆Ct
nos grupos de ratos controle e de ratos infectados. * representa que a diferença
foi estatisticamente significante.

O tratamento com a enzima BstUI mostrou valor de Ct maior

nos ratos do grupo controle de maneira estatisticamente significante

quando comparados aos grupos infectados. Todavia, não houve

diferença estatisticamente significante na magnitude de valor de ∆Ct

entre os grupos infectados e controle.
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