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Toxoplasma gondii é transmitido de animais a humanos pelo consumo de carne 
infectada com cistos ou oocistos presentes em fezes de felinos. A infecção em 
humanos pode causar malformações neonatais graves, complicações oculares ou 
encefalite. Antígenos excretados/secretados (ESA) (recuperados de 
sobrenadantes de culturas de células infectadas com taquizoítos) participam da 
internalização de parasitas em células hospedeiras e a indução da resposta 
imune. Com base nestes dados, o objetivo deste estudo foi o de caracterizar a 
liberação das vesículas extracelulares (EVs) isoladas de T. gondii e se taquizoítos 
são capazes de liberar EVs. Alíquotas de 2 x 108 taquizoítos foram utilizados para 
caracterizar a liberação EVs em meio de cultura. As análises em “Nanosight 
Nanoparticle Tracking” (NTA) mostraram que taquizoítos secretam partículas com 
aproximadamente 130 nm, semelhante ao tamanho de EVs excretadas por 
diferentes células. EVs purificadas (por cromatografia em gel/exclusão) foram 
reconhecidas (em ELISA) por um “pool” de soros positivos para toxoplasmose. As 
análises em microscopia eletrônica também confirmaram a presença de 
numerosas vesículas com tamanho e morfologia características de EVs de outras 
células. Foi realizada extração de RNA das EVs e as análises dos RNAs extraídos 
em eletroforese microfluídica (realizadas no equipamento Bioanalyzer) 
determinaram a presença de smallRNAs/miRNA em EVs na proporção de 54% 
(smallRNA/miRNA). Esta proporção foi semelhante à encontrada em amostras de 
RNA extraídas de parasitas (1 x 108 taquizoítos) diluídas 200 vezes: 357,50 
pg/mL e 195 pg/mL (55%) para smallRNAs e miRNA respectivamente. Estes 
resultados sugerem a presença e liberação de EVs por taquizoítos, que contém 
miRNAs em seu interior. Provavelmente estas EVs participam da internalização 
do parasita e do diálogo molecular entre parasita-hospedeiro, possibilitando a 
modulação da resposta imune do hospedeiro, conforme já descrito em ESA e EVs 
presentes em outros patógenos. 
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