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RESUMO 

O Toxoplasma gondii é um agente patogênico que pode causar doença 

sistêmica e local em indivíduos imunocompetentes e imunossuprimidos, podendo se 

mostrar agressivo, causando lesões no sistema nervoso central, órgãos viscerais, 

olhos e/ou gânglios linfáticos. A Neurocisticercose é a forma mais grave de 

cisticercose, sendo uma das principais helmintoses do sistema nervoso central, e 

podendo causar sintomas variados. Na infecção pela toxoplasmose, a resposta 

imunológica é tipicamente pró-inflamatória. Durante a coinfecção, este tipo de 

resposta pode causar a morte do parasito, causando a liberação dos antígenos. 

Desta forma, tornou-se necessário o desenvolvimento de um modelo experimental 

utilizando o T. gondii e os antígenos de cisticerco de T. crassiceps. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar influência dos antígenos do cisticerco de Taenia crassiceps na 

modulação da resposta inflamatória na neurotoxoplasmose experimental. Para isso 

camundongos BALB/c foram inoculados com cistos de T. gondii e/ou antígenos de 

cisticercos e eutanasiados aos 60 ou 90 dias após a inoculação. Foi realizada 

análise histopatológica dos encéfalos e dosagem de citocinas a partir de cultura de 

células do baço. Os animais do grupo neurotoxoplasmose aos 90DAI (NT90) 

apresentaram maior intensidade de lesões, como vasculite, meningite e microgliose 

e perfil imune do tipo Th1, com dosagens elevadas de IFNγ, enquanto que o grupo 

neurocisticercose aos 60DAI (NCC60), as lesões foram mais discretas e dosagens 

elevadas de IL4, revelando perfil imune do tipo Th2. No grupo de animais 

coinfectados as lesões no parênquima foram mais discretas. Além disso, o grupo co-

inoculado NT e NCC (CO-INF) apresentou dosagens baixas de IFNγ e aumentadas 

de IL4 em relação ao grupo NT90. Conclui-se que a inoculação de antígenos de T. 

crassiceps amenizou as lesões causadas pelo T. gondii induzindo uma resposta 

imunológica do tipo Th2. 

 

Palavras-chave: neurocisticercose, neurotoxoplasmose Taenia crassiceps, 
Toxoplasma gondii, coinfecção, resposta inflamatória. 
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ABSTRACT 

 
Toxoplasma gondii is a pathogenic agente capable o causing both local and 

systemic disease in immunocompetent and immunocompromised individuals. It can 

be agressive inducing lesions in the central nervous system, viscera, eye globe 

and/or lymohatic ganglia. Neurocysticercosis is the most severe form of cysticercosis. 

It is the one of the main helminthiasis of the central nervous system leasing to varied 

symptoms. During toxoplasmosis infection the inflammatory response is typically pro-

inflammatory. When there is co-infection between these two agents, this typical pro-

inflammatory response may lead to the death of the parasites resulting in the release 

of antigens. Therefore an experimental model using T. gondii cysts and T. crassiceps 

antigens was developed. The aim of this study was to evaluate the influence of T. 

crassiceps cysticerci antigens in the modulation of the inflammatory response of the 

experimental neurotoxoplasmosis. BALB/c mice were inoculated with T. gondii cysts 

and/or T. crassiceps cysticerci antigens. The animals were euthanized 60 or 90 days 

after the inoculation. The histopathologic analysis and the cytokine dosage from 

spleen cell culture were performed. The animals from the neurotoxoplasmosis group 

at 90 DAI (NT90) presented greater intensity of the lesions such as vasculitis, 

meningitis and microgliosis alongside with a Th1 immune profile with high dosages of 

IFNγ. While in the neurocysticercosis group at 60 DAI (NCC60) the lesions were 

more discrete with high dosages of IL4 displaying a Th2 immune profile. In the co-

infected group the parenchyma lesions were more discrete. Also in the co-infected 

group there were lower dosages of IFNγ and higher dosages of IL4 in comparison to 

the NT90 group. It is possible to conclude that the T. crassiceps cysticerci antigens 

decreased the intensity of the lesions caused by the T. gondii infection inducing a 

Th2 immune response. 

 
Key words: neurocysticercosis, neurotoxoplasmosis, Taenia crassiceps, 
Toxoplasma gondii, coinfection, inflammatory response. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

Muitas regiões do mundo são endêmicas para infecções por helmintos, 

protozoários, bactérias e vírus. No entanto, pouco se sabe sobre as respostas 

imunes induzidas por agentes patogênicos infectando simultaneamente o 

hospedeiro, e a influência de tais respostas em cada um.  

Com o advento do aumento global de viagens, parasitas e infecções do sistema 

nervoso central (SNC) se tornam cada dia mais comuns. O SNC é um dos principais 

sítios de envolvimento em indivíduos com infecção pelo HIV, devido ao tropismo 

neuronal viral e pela pobre penetração das drogas antirretrovirais na presença de 

uma barreira hematoencefálica intacta (Mallewa & Wilmshurst 2014; Martins et al. 

2015). Sendo assim, devido a potente imunossupressão que acompanha indivíduos 

infectados pelo o HIV, é comum o diagnóstico de doenças secundárias, como a 

toxoplasmose. 

Sob condições normais, a infecção pelo T. gondii em indivíduos 

imunocompetentes é assintomática, porém, em imunocomprometidos, como em 

pacientes com HIV, bem como em quimoterapia e transplantados, a fase latente 

(bradizoíto) que reside no SNC pode se reativar, causando a neurotoxoplasmose. 

Neste caso, os sintomas são diversos podendo ser de curso fatal (Mitchell 1999; 

Gaddi & Yap 2007). 

O efeito da NCC em pacientes imunodeprimidos tem sido pouco estudado, pois 

sabe – se que a NCC acomete tanto indivíduos em imunossupressão quanto 

imunocompetentes. Nos casos de indivíduos coinfectados com o HIV, foram 

relatadas a presença de cistos gigantes e formas racemosas que são incomuns em 

hospedeiros imunocompetentes. Sendo assim, o estado imunodeficiente que 

acompanha a infecção pelo HIV pode aumentar a gravidade da NCC (Cedeno et al 

2007; Mallewa & Wilmshurst 2014). 

Atualmente, há alguns poucos relatos envolvendo a coinfecção 

neurocisticercose/neurotoxoplasmose. Aguilar Urbina e Martins et al (2015) 

apresentaram relatos de casos de pacientes do sexo feminino, 22 e 36 anos 

respectivamente, que se encontravam coinfectadas e acometidas pelo HIV. Os 
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principais sintomas relatados foram febre, cefaleia, vômitos, hemiparesia e em um 

dos casos, epilepsia. Ao realizar exames de diagnóstico por imagem, em ambos os 

casos foi possível perceber lesão com efeito de massa (condizente com infecção por 

T. gondii) e múltiplas formações císticas pelo parênquima (compatível com 

diagnóstico de neurocisticercose). Porém, para compreender melhor estas doenças, 

são necessários maiores estudos, visto que estes casos relatam somente o 

diagnóstico e sintomatologia.  

1.1 Toxoplasmose 

 

A toxoplasmose é uma antropozooonose com distribuição universal e que 

acomete milhões de pessoas ao redor do mundo. O Toxoplasma gondii é descrito 

como um protozoário intracelular, que pode se multiplicar em vários tipos celulares 

(com exceção de hemácias) de animais de sangue quente, como mamíferos e aves 

(Dubey & Beatie, 1988; Dubey 2010). 

Curiosamente, em 1908, o T. gondii foi isolado em duas localidades diferentes: 

na Tunísia, em células mononucleares do sangue, baço e fígado do roedor 

Ctenodactylus gondii (Nicolle & Manceaux 1908) e em São Paulo, de formas 

provenientes de coelho de laboratório (Splendore 1908).  

O parasito foi então denominado de Leishmania gondii, pois Nicolle & Manceaux 

(1908) inicialmente acreditavam se tratar de uma nova espécie do gênero 

Leishmania (Dubey 2008). Posteriormente, Nicolle e Manceaux (1909) o 

caracterizaram como uma nova espécie e o nomearam de Toxoplasma gondii, 

sendo Toxoplasma derivado da sua morfologia taquizoíta (em grego o termo toxon 

equivale a “arco” e plasma, “forma”) e gondii derivando do roedor onde foi 

inicialmente identificado (Ctenodactylus gondii).  

Até o momento, a doença era classificada como zoonose, sendo encontrada em 

diversos hospedeiros, principalmente aves (Dubey 2002). Porém, em 1923, em 

Praga, foi descrito o primeiro caso de toxoplasmose em humanos. O parasito foi 

identificado na retina de uma criança de aproximadamente 1 ano, que apresentava 

hidrocefalia e cegueira (Janku 1923). Em 1927, no Rio de Janeiro, foi relatado um 

caso de recém-nascido que foi a óbito aproximadamente 1 mês após o nascimento. 

Cortes histológicos do músculo esquelético, cérebro e miocárdio revelaram a 

presença de T. gondii (Torres 1927). Posteriormente, Wolf e colaboradores isolaram 
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o parasito no SNC de uma criança falecida que apresentava encefalomielite e 

retinite (Wolf et al 1939; Dubey 2008). 

Com o advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a incidência 

da infecção oportunística pelo T. gondii aumentou, além da possibilidade de 

reagudização. Durante a década de 80, foram relatados os primeiros casos de 

neurotoxoplasmose em pacientes com HIV (Luft et al. 1984; Israelski & Remington 

1988), mas essa situação se atenuou com os avanços terapêuticos em indivíduos 

acometidos pelo HIV.  

1.1.1 Epidemiologia 

O T. gondii possui ampla distribuição na natureza, sendo encontrado em quase 

todos os países, nas mais variadas condições climáticas e sociais. Estudos 

epidemiológicos demonstram que aproximadamente 50 a 90% da população 

mundial apresentam sorologia positiva contra T. gondii (Remington et al. 1995, 

Remington et al. 2001). No Brasil, a positividade para toxoplasmose é de 

aproximadamente 80% (Flust et al 2002). Porém a prevalência aumenta de acordo 

com a idade do indivíduo, provavelmente devido ao maior tempo de exposição ao T. 

gondii (Hill & Dubey 2002).  

Um levantamento bibliográfico realizado por Souza et al. (2010), constatou que a 

soroprevalência de mulheres grávidas tem sido determinada entre 50% e 80%. Em 

Recife e Rio de Janeiro observaram-se soroprevalência de 79%; em Manaus, de 

71%; em São Paulo, de 86%; e entre indígenas brasileiros, variou de 52% a 65%. 

Pesquisadores no Rio Grande do Sul executaram uma avaliação 

soroepidemiológica da toxoplasmose em pacientes com HIV/AIDS. A prevalência de 

soropositividade foi de 80%, com histórico de neurotoxoplasmose em 4,8% (Xavier 

et al. 2013). Posteriormente, estudos realizados por Campos et al. (2014) 

demonstraram que de 2007 mulheres grávidas coinfectadas com toxoplasmose e 

HIV, 10 crianças nascidas apresentaram toxoplasmose congênita. Esse estudo 

reúne ainda uma série de relatos de casos mundiais relacionados ao tema. 

A prevalência de lesões oculares relacionadas à toxoplasmose no Brasil é 

variável de acordo com a área em questão. Em estudo realizado por Aleixo et al. 

(2009), foram analisadas 1.300 amostras de sangue no Rio de Janeiro, onde 66% 

eram soropositivos para toxoplasmose. A prevalência de lesões retinianas foi de 



 4 

3,8% na população em geral e de 5,8% entre os soropositivos para toxoplasmose. 

No Rio Grande do Sul foram analisadas 1.042 amostras e a prevalência de 

retinocoroidite foi de 17,7% entre aqueles com sorologia positiva para T. gondii, 

sendo considerada a mais alta já descrita. A faixa etária predominante é 21 aos 30 

anos e maiores de 60 anos. Quanto ao aspecto racial, a frequência é maior em 

indivíduos da raça negra. Isto pode ser explicado por uma possível susceptibilidade 

genética destes ao T. gondii (Aleixo et al. 2009).  

 

1.1.2 Morfologia do Toxoplasma gondii e seu Ciclo Biológico 

O T. gondii é um protozoário pertencente à classe Sporozoea, ordem Eucoccida 

e família Sarcocystidae, sendo a única espécie do gênero (Levine et al. 1980). Pode 

ser encontrado em vários tecidos e líquidos orgânicos e dependendo do hábitat e 

estado evolutivo, apresenta múltiplas morfologias, sendo infectante para várias 

espécies animais (Kawazoe, 2003).  

As formas infectantes que o parasito apresenta em seu ciclo biológico são: 

taquizoítos, bradizoítos e oocistos. 

Os taquizoítos (figura 1A) medem aproximadamente 2 μm x 6 μm de tamanho. É 

intracelular obrigatório e por ser a forma proliferativa, são encontrados na fase 

aguda da doença. Atingindo um grande número de novos taquizoítos, a célula 

parasitada se rompe, causando inflamação e destruição tecidual (Dubey et al. 2004; 

Montoya & Liesenfield 2004; Skariah et al. 2010).  

Com a evolução da infecção, e pela ação da resposta imunológica do 

hospedeiro, dá-se a formação de bradizoítos (figura 1B). São encontrados no interior 

de cistos em tecidos como músculos esqueléticos, cardíacos, nervoso e até mesmo 

na retina (Dubey et al. 2004; Montoya & Liesenfield 2004; Skariah et al. 2010). São 

característicos da fase crônica, pois se multiplicam lentamente. O tamanho do cisto é 

variável, sendo necessário levar em conta o tipo de célula parasitada e a quantidade 

de bradizoítos em seu interior, podendo atingir até 200μm. A parede do cisto é 

resistente e elástica, isolando os bradizoítos dos mecanismos imunológicos e ação 

gástrica, e sendo assim, podem resistir ao longo da vida do hospedeiro (Dubey & 

Frenkel 1976; Dubey et al. 1998).  
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Os oocistos (figura 1, C e D) são as formas de resistência, pois possuem dupla 

membrana resistente às condições ambientais. São esféricos, com 

aproximadamente 12 μm de diâmetro e são produzidos nas células intestinais de 

felinos jovens (Dubey et al. 1972; Dubey et al. 1998). 

 

 

Figura 1: Formas infectantes do T. gondii. Em A: taquizoítos corados pelo Giemsa, obtidos a partir de 

líquido peritoneal de camundongos. Disponível em: http://www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/. B: Cisto 

em tecido cerebral de camundongo, corado com hematoxilina e eosina. Fonte: arquivos do autor; C: 

oocisto não esporulado; D, oocisto esporulado, com dois esporocistos e quatro esporozoítas em 

cada. Vistos em microscopia de imersão. Disponível em: http://www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/. 

A infecção pelo T. gondii pode ser adquirida através da ingestão de alimentos e 

água contaminados com parasitas sob a forma de oocistos, que são eliminados nas 

fezes de gatos infectados. Além disso, o T. gondii pode ser transmitido pela ingestão 

de cistos teciduais presentes no hospedeiro cronicamente infectado ou de forma 

congênita (Dupont et al 2012).  

 

A B 

C D 

http://www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/
http://www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/
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Figura 2: Ciclo biológico do Toxoplasma gondii. Os oocistos não-esporulados são eliminados nas 

fezes do gato (1), esporulam no ambiente e se tornam infecciosos. Os hospedeiros intermediários na 

natureza se infectam após a ingestão de água ou material vegetal contaminado (2).Os oocistos se 

transformam em taquizoítos e posteriormente em bradizoítos no tecido (3). Os felídeos se infectam 

após predação dos hospedeiros intermediários que abrigam os cistos teciduais (4). Animais criados 

para consumo humano e da caça selvagem podem também serem infectados com cistos teciduais 

(5). Outras formas de transmissão para humanos: comer carne mal cozida de animais que abrigam 

cistos teciduais (6); consumir alimentos ou água contaminados (7); transfusão de sangue ou 

transplante de órgãos (8); transplacentária da mãe para o feto (9). O diagnóstico é realizado através 

de sorologia, embora cistos teciduais possam ser observados em amostras de biópsia (10). O 

diagnóstico das infecções congênitas pode ser obtido através da detecção do DNA do T. gondii em 

fluido amniótico (11). Fonte: Centers for Diseases Control and Prevention. 

 

Diferentes cepas de T. gondii têm sido isoladas, sendo estas geralmente 

classificadas como virulentas ou avirulentas, com base na sua patogenicidade e 

antigenicidade (Bohne et al.1993). Estudos genotípicos identificaram três linhagens 

de T. gondii no qual a maioria das cepas foram encontradas na América do Norte e 

Europa Ocidental. Os parasitas pertencentes à linhagem de Tipo I são altamente 

virulentos, enquanto que as linhagens de Tipo II e III são consideradas avirulentos 

(Howe & Sibbley 1995). Essas diferenças também se refletem em doenças 

humanas, por exemplo, a toxoplasmose ocular em humanos está associada com o 

Tipo I, mas não com Tipo II ou III (Grigg et al 2001; Dupont et al 2012). 
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A cepa RH foi isolada em 1939 de uma criança com toxoplasmose cerebral 

(Howe & Sibley 1995). Quando injetada numa dose de 10⁵ taquizoítos, em 

camundongos BALB/c, os animais morrem em 6 a 7 dias, e sendo assim é 

considerada como uma cepa virulenta. A cepa ME-49 foi originalmente isolada da 

musculatura de carneiro. É uma cepa que tende a formar cistos e considerada de 

baixa virulência (Lunde & Jacobs 1983). Em camundongos BALB/c a cepa ME-49 de 

T.gondii produz cistos que possuem tropismo pelo tecido cerebral. O aparecimento 

de cistos caracteriza a fase crônica da infecção que persiste por toda a vida destes 

camundongos. Dada à letalidade da cepa Tipo I, na maior parte de estudos 

avaliando a resposta imunológica utilizam-se isolados de cepas não virulentas 

(Dupont et al 2012). 

 

1.1.3 Patogenia da Toxoplasmose 

O T. gondii é um agente patogênico que pode causar doença sistêmica ou local 

em indivíduos imunocompetentes e imunossuprimidos. A infecção acontece quando 

um hospedeiro suscetível ingere oocistos maduros, taquizoítos no leite ou cistos em 

carne crua ou mal passada (Hinrichesen et al. 2005; Duarte & Andrade 2006). Desta 

forma, inicia-se a fase proliferativa, característica da fase aguda da doença. Sob 

circunstâncias normais, a infecção sistêmica é efetivamente controlada pela 

resposta imune do hospedeiro. Com a progressão da infecção e em decorrência da 

exposição aos antígenos parasitários, dá-se início a uma resposta imune celular e 

humoral, controlando a proliferação parasitária pela ativação de macrófagos e 

células NK, além da produção de intermediários do oxigênio e nitrogênio, IL-12, 

IFN γ, IL-2 e TNFα (Duarte & Andrade 2006).  

O parasito então dá início a uma forma de replicação lenta, evoluindo para a 

fase crônica e levando a formação de cistos teciduais, que podem persistir nos 

tecidos musculares e neurais. O curso da infecção em humanos pode variar de 

assintomática a sintomas severos, dependendo da cepa do parasito e da condição 

imunológica do hospedeiro. Na maioria dos casos, a infecção é assintomática, 

porém em indivíduos imunocomprometidos, a toxoplasmose se manifesta de forma 

severa, como em pacientes com AIDS, em tratamentos para câncer e pacientes que 

receberam transplantes (Dupont et al 2012), causando lesões no SNC, infecção 

visceral e dos nódulos linfáticos (Weber et al. 2005). 
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Nos locais atingidos pela infecção, é possível encontrar focos de necrose e 

reação inflamatória composta por células mononucleares e alguns neutrófilos. Com 

o controle da reação, os focos de necrose são substituídos por proliferação glial, 

células parenquimatosas ou cicatriciais. Ocorrendo uma resposta imunitária 

eficiente, há formação de cistos pelo T. gondii permanecendo viáveis por anos, não 

desencadeando resposta inflamatória ao redor da célula (Duarte & Andrade 2006). 

Na toxoplasmose congênita, a transmissão da doença para o feto é feita quando 

a mãe se encontra na fase aguda, ou haja reagudização da mesma durante a 

gravidez. Os comprometimentos para o feto dependerão da idade gestacional, bem 

como do grau de exposição às formas infectantes, a virulência da cepa e capacidade 

dos anticorpos da mãe protegerem o feto (Camargo 2001; Kawazoe 2005). Como 

consequência, o feto poderá apresentar retinite, epilepsia, retardo mental ou motor, 

hidrocefalia, convulsões, calcificações intracranianas ou poderá ocorrer aborto 

espontâneo (Duarte & Andrade 2006). 

Na toxoplasmose adquirida após o nascimento, a localização pode ser 

ganglionar, encontrada tanto em crianças como em adultos, geralmente de curso 

crônico e benigno; cutânea ou exantemática, raramente encontrada, porém de 

evolução rápida e fatal; ocular, gerando a retinocoroidite, consequente da fase 

aguda; e meningoencefálica, frequente em indivíduos imunocomprometidos, 

decorrente da reativação dos cistos tissulares (Kawazoe 2005). O quadro 

histopatológico da infecção ocular revela necrose focal, destruição da retina, 

congestão e infiltrado de linfócitos e macrófagos. A subsequente cicatrização pode 

retração ocular e graves deformidades (Duarte & Andrade 2006).  

Quando localizados no SNC, nota-se intenso infiltrado inflamatório perivascular 

por linfócitos, macrófagos, plasmócitos e eosinófilos. Ocorrendo o comprometimento 

dos vasos sanguíneos, podendo desencadear obliteração dos vasos e infartos. Na 

meningite por T. gondii nota-se nódulos microgliais e destruição dos neurônios, 

principalmente no córtex cerebral e núcleos da base (Duarte & Andrade 2006). Nos 

indivíduos imunocomprometidos, as manifestações clínicas de toxoplasmose no 

SNC geralmente incluem hemiparesia (60%), cefaleia (52%), confusão mental 

(51%), febre (47%), letargia (47%) e convulsões (29%). Paralisia dos nervos 

cranianos também pode ocorrer. Acidentes vasculares encefálicos ocorrem em 30% 
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dos casos e sinais de irritação meníngea em menos de 10% (San-Andres et al 2003; 

Sacktor et al 2001; Martins et al 2015; Mallewa & Wilmshurst 2014). 

Embora raros, há relatos de doença sintomática em indivíduos 

imunocompetentes, resultados de infecção por cepas altamente virulentas, 

causando doença ocular ou morte (Grigg et al 2001; Demar et al 2007). 

 

1.1.4 Resposta imunológica 

Uma vez dentro da célula hospedeira, o T. gondii é envolvido por vacúolo 

parasitóforo e inicia sucessivas replicações gerando ruptura da célula parasitada e 

reiniciando o processo nas células vizinhas (Black & Boothroyd 2000). Após 

infecção, monócitos, neutrófilos e células dendríticas são recrutadas para o local e 

todos estes tipos celulares tem papel significativo na resistência a este 

microorganismo. Vários estudos têm sido realizados para elucidar a importância da 

imunidade inata na toxoplasmose. Camundongos deficientes no receptor de 

quimiocina CXCR2, que é essencial para o recrutamento dos neutrófilos para o local 

da infecção, têm níveis mais elevados de parasitos no SNC, sugerindo a importância 

dos neutrófilos durante toxoplasmose (Del Rio et al 2001). Além disso, eles também 

estão envolvidos em outros mecanismos efetores, como a fagocitose, liberação de 

espécies químicas reativas e a formação de redes extracelulares (Nakao & Konishi, 

1991; Konishi & Nakao, 1992; Chtanova et al 2008; Abi Abdallah et al 2012; Dupont 

et al 2012). 

Os monócitos também são necessários para a resistência durante a 

toxoplasmose. Pesquisadores relataram que camundongos deficientes no receptor 

de quimioquina CCR2, necessário para o recrutamento de monócitos para o local da 

infecção, exibem susceptibilidade aumentada quando desafiados (Benevides et al 

2008). Também tem sido proposto que estas populações contribuem para o controle 

direto de T. gondii através da geração de óxido nítrico (NO), que inibe a replicação 

do parasito (Dunay & Sibley 2010). Desta forma, camundongos CCR2 KO 

inoculados por via oral com uma dose baixa de T. gondii morreram cerca de 3 – 4 

semanas após a infecção, e isto está associado com a diminuição da expressão de 

iNOS e aumento da carga parasitária no SNC (Benevides et al 2008). 
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Alem disso, os neutrófilos, macrófagos, monócitos e células dentriticas produzem 

IL12, que exerce papel crucial durante a fase inicial da infecção. A IL12 é 

responsável por estimular células NK a produzir IFNγ e promover a diferenciação e 

proliferação de linfócitos T helper (Th1). A IL12 é composta pelas subunidades IL12 

p40 e IL12 p35, porém na ausência do gene p40 de IL12 ou do receptor de IL12, a 

produção de IFNγ é severamente prejudicada, resultando na susceptibilidade a 

infecção aguda pelo T. gondii. Em contraste, a citocina relacionada com a IL12, IL23, 

que é composto pela subunidade p40 da IL12 e uma subunidade p19 não é 

necessário para a imunidade dos camundongos durante a infecção pelo T. gondii, 

sugerindo que a produção da IL12 p40 é necessário para que ocorra produção de 

IFN γ (Lieberman et al 2004; Dupont et al 2012; Gaddi & Yap 2007). 

A imunidade celular também exerce papel crucial no controle da infecção. Ambos 

os linfócitos T CD4 e T CD8 participam de forma associativa e complementar na 

imunidade específica contra o T. gondii. As células T CD8 efetoras citotóxicas atuam 

lisando as células parasitadas pelo T. gondii e expondo os parasitos. Porém, para 

que ocorra a geração das células T CD8 efetoras é necessária a participação de 

células T CD4 (Gazzinelli et al. 1993). Os linfócitos T CD4 devem diferenciar - se em 

células Th1 ou Th2, dependendo da estimulação propiciada pelas citocinas. A IL12, 

bem como IFNγ, estimula a diferenciação de linfócitos T CD4+ em linfócitos T CD4+ 

Th1, imunidade predominantemente celular. Por outro lado, as citocinas IL4 e IL10 

estimulam a diferenciação em linfócitos T CD4+ Th2 e, portanto, para a imunidade 

predominantemente do tipo humoral (Dupont et al 2012). 

Com relação à resposta imune humoral, sabe – se que o T. gondii promove 

respostas de anticorpos, que podem atuar na opsonização e possuem  a capacidade 

de mediar a fagocitose, através da formação de vacúolo fagocitário, permitindo 

assim a fusão de lisossomos, gerando a destruição parasitária. Na verdade, a 

detecção de anticorpos específicos é uma ferramenta eficaz no diagnóstico para 

distinguir os indivíduos em fase aguda ou crônica da infecção (Sabin & Feldman, 

1948; Dupont et al 2012).  

Ocorrendo uma resposta eficiente, a infecção se cronifica e acontece a formação 

de cistos. De qualquer modo, a resposta imunitária não é capaz de erradicar os 

cistos teciduais (Carruthers 2002; Duarte & Andrade 2006). 

 



 11 

1.2  Cisticercose 

A cisticercose foi descrita primeiramente em suínos por Aristóteles, na Grécia 

antiga e desde então, o porco, equivocadamente, foi tido como transmissor da 

morbidade, daí originando o termo “doença do porco”. Tal evento serviu de base 

para o repúdio ao consumo de carne suína por grande parte dos povos antigos (Del 

Brutto 2012). 

Há ainda certa confusão com relação à teníase e cisticercose. Estas são duas 

morbidades distintas, causadas pela mesma espécie, porém em fases de vida 

diferenciadas. A teníase é causada pela forma adulta da Taenia solium ou da Taenia 

saginata no intestino delgado humano. Por outro lado, a presença do estádio larval 

leva à cisticercose (Del Brutto 2012). 

Em 1697, Malpighi percebeu que o agente causador da cisticercose era 

semelhante a um “verme”; Acreditava-se que a fase larvária de T. solium era uma 

espécie diferente e sendo assim foi nomeada Cysticercus por Linnaeus, em 1758. 

Em 1786 e 1789, Werner e Goeze, respectivamente, observaram que os cisticercos 

parasitando tanto o homem quanto o suíno eram idênticos; Posteriormente, ao 

perceber que o cisticerco frequentemente se localizava na região subcutânea, foi 

utilizado o termo cellulosae por Rudolphi em 1809 (Pitella et al. 1997) 

O homem é infectado pelo cisticerco ao ingerir ovos viáveis de T. solium (Figura 

3). No estomago, sofre ações digestivas e o embrião hexacanto é liberado, se 

aderindo e penetrando na mucosa intestinal, tendo acesso às vias sanguíneas e 

linfáticas (Pitella 1997). Após dois meses de infecção, o cisticerco poderá se 

desenvolver nos olhos, tecido subcutâneo, músculo esquelético e coração (Uthida-

Tanaka et al. 2004; Lino-Jr et al. 2002; Flisser 1991), bem como no SNC, sua forma 

mais grave (Uthida-Tanaka et al. 2004; Del Brutto; Sotelo 1988). 
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Figura 3: Ciclo biológico da Taenia solium. Ovos ou proglotes grávidas nas com fezes (1). Suínos 

são infectados pela ingestão de vegetação contaminada (2). No intestino do animal, a oncosfera se 

rompe (3), invade a parede intestinal e migra para o musculo esquelético, onde se desenvolvem os 

cisticercos. Os humanos são infectados pela ingestão de carne infectada crua ou mal cozida (4). Os 

vermes adultos se fixam pelo seu escolex (5) e residem no intestino delgado (6). O homem pode 

atuar como hospedeiro intermediário ao ingerir ovos viáveis (7). As oncosferas penetram a parede 

intestinal e podem se desenvolver nos músculos (8). Alem disso, os cisticercos podem se desenvolver 

em diversos tecidos, como subcutâneo, olhos, coração e sistema nervoso (9). Fonte: Centers for 

Diseases Control and Prevention. 

 

A proliferação de doenças de importância em saúde pública possui forte 

correlação com as más condições socioeconômicas dos países (Agapejev et al. 

2007; Terrazas 2010). Atualmente, a neurocisticercose (NCC) é considerada a 

doença parasitária mais frequente do SNC, sendo vista como emergente em vários 
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países desenvolvidos, principalmente devido ao aumento de imigrantes oriundos de 

áreas endêmicas (Del Brutto 2012). 

 

1.2.1 Epidemiologia 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a NCC é responsável 

por 50.000 óbitos por ano em países subdesenvolvidos, principalmente na Ásia, 

África e América do Sul e Central, onde a precariedade das condições sanitárias e 

baixo nível socioeconômico e cultural aliam-se na persistência de sua disseminação 

(Martins et al 2015). Estudos realizados na zona rural da Índia indicaram que 38% 

dos voluntários encontravam – se infectados por T. solium, 9,7% destes 

apresentaram crises epiléticas (Prasad et al. 2009). 

No Brasil, o impacto da NCC na saúde pública não é totalmente esclarecido, 

mesmo porque a doença não é de notificação obrigatória (Takayanagui & Leite 

2001; Agapejev 2003). Porém, tem sido encontrada uma elevada frequência nas 

regiões sudeste, sul e centro-oeste, devido a um maior acesso ao diagnóstico por 

exames de neuroimagem (Agapejev 2003, Agapejev 2011), sendo muitas vezes 

associada com precárias condições sanitárias e baixas condições socioeconômicas 

(WHO 2010; Agapejev 2011). Por outro lado, a baixa ocorrência de NCC em 

algumas áreas, como Norte e Nordeste é explicada pela falta de notificação e 

dificuldade de acesso à assistência médica (Agapejev 2003). 

Em um estudo realizado durante 2000-2011, um total de 12,491,280 mortes 

foram registradas no Brasil. A cisticercose foi identificada em 2.007 (0,016%) 

certidões de óbito. Destas, a NCC foi mencionado em 1829 (91,1% de todas as 

mortes relacionadas com a cisticercose) (Martins-Melo et al. 2015). 

O gênero masculino é o mais atingido (66,0%) e a procedência é principalmente 

da zona rural. A faixa etária prevalente é em indivíduos de 40 a 50 anos de idade 

(21,7%) (Martins-Melo et al. 2015). Em autópsias, a frequência varia de 0,12 a 9%, 

na clínica de 0,03 a 13,5%, e nos estudos soroepidemiológicos de 0,68 a 6,2% 

(Agapejev 2003).  

A NCC é ainda apontada como principal causa de epilepsia ativa, com índices de 

26,3% dos 53,8% dos pacientes internados em clínicas neurológicas em países 

subdesenvolvidos (Del Brutto et al. 2001). A morbidade é ainda responsável por até 

2% das admissões em clínicas no Sul da Califórnia e mais de 100 casos por ano nos 
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Estados Unidos, 93% destes eram imigrantes hispânicos (Prasad et al. 2008; White-

Jr et al. 2011). 

O impacto socioeconômico da NCC é amplo. De modo geral, a morbidade gera 

perdas anuais superiores a 3 bilhões de dólares em atendimentos médicos e 

intervenções cirúrgicas e medidas de controle (Hoberg 2002).  

1.2.2 Patogenia da Neurocisticercose 

 

A NCC é uma doença pleomórfica em que o SNC é afetado pela presença do 

cisticerco no encéfalo, levando à ativação dos macrófagos residentes e infiltração de 

células inflamatórias periféricas, com consequente destruição tecidual (Campanella 

et al. 2002). As manifestações clínicas da NCC são influenciadas pelo número, o 

tamanho, a localização e estágio dos parasitas, bem como a resposta imune do 

hospedeiro associada à inflamação. Distúrbios convulsivos são tipicamente vistos 

em relação à degeneração dos cistos e da inflamação cerebral associada (Mallewa 

& Wilmshurst 2014). É assintomática em 50% dos casos, porém, quando 

sintomática, o quadro clínico é variado, sendo a epilepsia o sintoma mais 

frequentemente associado. Hipertensão intracraniana é outra forma de 

apresentação, devido ao edema inflamatório e/ou hidrocefalia. Distúrbios psíquicos 

são variados, como alterações comportamentais e déficit cognitivo progressivo. 

Consubstanciados nos achados anatomopatológicos, as manifestações clínicas são 

subdivididas em quatro formas: epiléptica (62%), hipertensiva (38%), psíquica (11%) 

e apoplética (2,8%) (White-Jr 2000; Martins et al 2015). 

Morfologicamente, o cisticerco pode se apresentar sob duas formas: a cística, 

vesícula contendo escólex em seu interior, conhecida como Cysticercus cellulosae e, 

em cachos, com numerosas vesículas, sem o escólex, denominada Cysticercus 

racemosus (forma racemosa). Se localizados nos espaços liquóricos (ventrículos, 

cisternas, espaço subaracnoideo) desenvolvem a forma racemosa, enquanto que, 

dentro do parênquima, transformam-se em um pequeno cisto com um escolex 

rudimentar (C. celullosae) (White-Jr 2000). 

A evolução natural dos cisticercos pode ser classificada em quatro etapas. Na 

etapa vesicular, a membrana é delgada e transparente, contém a larva invaginada, 

de 4 a 5 mm. O tecido adjacente mostra apenas ligeira reação inflamatória. Os 



 15 

cisticercos nesta fase induzem pouca fibrose e reação inflamatória, além de discreta 

gliose (Larralde & Aluja 2006; Del Brutto 2014). 

Na segunda, a etapa coloidal, o cisto se encontra aderido e é comumente 

rodeado por uma capsula de colágeno que o engloba no tecido onde se localiza, 

com intensa reação inflamatória composta principalmente por mononucleares e 

edema. O conteúdo perde fluidez, adquire um aspecto leitoso e gelatinoide. A larva 

se fragmenta facilmente (Larralde & Aluja 2006; Del Brutto 2014). 

Em seguida, o cisticerco evolui para a etapa nodular granular, onde o cisto 

reduziu de tamanho e a membrana própria não é identificada facilmente, o conteúdo 

agora totalmente granuloso, impede a identificação do escólex. No caso de 

cisticerco no parênquima, é possível encontrar intenso infiltrado inflamatório por 

polimorfonucleares no interior da vesícula (Larralde & Aluja 2006). 

Sendo assim, o cisticerco atinge a última etapa de degradação, nodular 

calcificada, onde se identifica somente um nódulo endurecido, totalmente calcificado, 

reduzido a menos da metade de seu tamanho original, de coloração esbranquiçada, 

com cápsula que o envolve, gliose astrocitária e escassa reação inflamatória ao seu 

redor (Larralde & Aluja 2006). 

Analisando macroscopicamente os encéfalos infectados, os cisticercos podem se 

localizar no parênquima, sendo esta de melhor prognóstico que as outras pela 

involução mais rápida dos parasitos e pelas características da reação inflamatória 

que permanece localizada e se resolve rapidamente. As vesículas se localizam 

frequentemente nas zonas mais vascularizadas, na substância cinza cortical e os 

núcleos subcorticais. O sintoma mais frequente é epilepsia (Larralde & Aluja 2006). 

Os cisticercos quando no LCR produzem sintomatologia severa. Podem se 

localizar no espaço subaracnoide, sendo frequentemente múltiplos, grandes e 

podem associar a uma reação inflamatória severa gerando aracnoidite que pode 

culminar em fibrose. Quando localizado no sistema ventricular, a localização mais 

frequente é no quarto ventrículo. O parasito e a reação inflamatória gerada por sua 

presença podem provocar ependimite granular, além de gerar um quadro de 

hipertensão craniana progressiva por hidrocefalia (Larralde & Aluja 2006). 

Podem ainda se localizar na medula, porém é pouco frequente. A compressão 

medular pode gerar alterações motoras e sensitivas (Larralde & Aluja 2006). 
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1.2.3 Taenia crassiceps e Ciclo Biológico 

 

A Taenia crassiceps é um helminto da classe Cestoda, ordem Cyclophyllidea 

e família Taenidae. Os hospedeiros mais comuns deste parasito são roedores, cães 

e gatos domésticos (Freeman 1962). Porém, sua presença foi também verificada em 

raposas vermelhas na Europa (Loos-Frank & Zeyhle 1982; Ballek et al. 1992; 

Wessbecher et al.1995; Pfeiffer et al.1997), além lobos, chacais e gatos selvagens 

na Grécia (Papdopoulos et al.1997). A prevalência do parasito entre raposas na 

Alemanha e Lituânia é elevada, 24% e 26,4%, respectivamente (Ntoukas et al. 

2013). 

Os canídeos são os hospedeiros definitivos por abrigarem as formas adultas 

da T. crassiceps, que eliminam em suas fezes as proglotides grávidas contendo os 

ovos, sendo ingeridos pelo hospedeiro intermediário, os roedores, que 

desenvolverão assim o cisticerco em sua musculatura. Ao se alimentar do roedor 

parasitado, o hospedeiro definitivo ingere também o cisticerco e poderá desenvolver 

o helminto adulto em até 70 dias após a infecção (Figura 4) (Freeman 1962; Maillard 

et al. 1998).  

Nos hospedeiros definitivos a infecção se mantém naturalmente até cerca de 

nove semanas e posteriormente, evolui para a cura espontânea. (Freeman 1962; 

Maillard et al. 1998). 

 

 

Figura 4: Ciclo biológico da Taenia crassiceps. As formas adultas da T. crassiceps têm como 

habitat o intestino delgado do hospedeiro definitivo (canídeos) (1), que eliminam em suas fezes as 
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proglotides grávidas contendo os ovos (2), sendo ingeridos pelo hospedeiro intermediário (roedores) 

(3). O embrião hexacanto (6 a 8 m de diâmetro) ao sofrer ação das enzimas digestivas, penetra na 

mucosa intestinal e migra pela circulação linfática e/ou sanguínea, se alojando em um determinado 

órgão, desenvolvendo assim o cisticerco (4). Sendo o hospedeiro definitivo predador do intermediário, 

adquire a infecção, fechando o ciclo. Mamíferos, lêmures e animais domésticos podem atuar como 

hospedeiros acidentais (5) - (Adaptado de Freeman 1962; Vinaud et al. 2007). 

 

O homem pode atuar como hospedeiro paratênico do parasito. Nos últimos 

anos, relatos de infecção humana pela T. crassiceps vieram à tona, possivelmente 

por causa do número crescente de pessoas imunocomprometidas. Porém, na 

Alemanha, há relatos de um paciente sem evidências de comprometimento do 

sistema imune, cujo parasita foi encontrado na região cerebelar, um local 

imunologicamente privilegiado (Ntoukas et al. 2013).  

Por uma melhor compreensão da NCC e de seus mecanismos patogênicos, 

foram desenvolvidos modelos alternativos para se entender a resposta inflamatória e 

as características fisiopatológicas. O modelo experimental de cisticercose por T. 

crassiceps tem sido utilizado, pois o parasito detém similaridade antigênica com a T. 

solium (Vaz et al. 1997). Além disso, possui boa reprodutividade e facilidades de 

manutenção em laboratório, sendo capaz de reproduzir a NCC, como mostra 

estudos de Matos-Silva et al. (2012), que induziu NCC a partir de cisticercos de T. 

crassiceps, em camundongos da linhagem BALB/c e C57BL/6. 

No modelo de NCC desenvolvido por Matos-Silva et al. (2012), foi possível 

observar que camundongos BALB/c apresentaram maiores lesões teciduais, devido 

à intensidade do infiltrado inflamatório, predominantemente por polimorfornucleares 

em fases iniciais e em fases tardias, mononucleares. Porém, camundongos 

C57BL/6, cujo infiltrado inflamatório foi difuso, foram mais hábeis em conter o 

crescimento parasitário, levando-o a morte. A explicação para o fato se dá pela forte 

resposta imunológica do tipo Th1, característica de camundongos C57BL/6, 

responsável pelos danos teciduais logo na fase inicial da infecção, resultando na 

contenção do crescimento e morte parasitária. 

Outros modelos foram desenvolvidos para reproduzir a NCC: nos EUA, foram 

utilizados camundongos BALB/c fêmeas inoculados com Mesocestoides corti 

(Cardona et al. 1999); Recentemente no Peru, pesquisadores desenvolveram NCC 
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em ratos inoculados com cistos de T. solium (Verastegui et al. 2015) e no México 

foram inoculados oncosferas de T. solium em suínos jovens (Fleury et al. 2015). 

1.2.4 Resposta Imunológica 

 

Quando o patógeno infecta o hospedeiro, inicia-se uma resposta imune que pode 

matar os cisticercos, e assim proteger o hospedeiro. Mas também pode promover 

uma lesão e causar reações inflamatórias nos tecidos circundantes e cérebro com 

consequências clínicas significativas (Fleury et al 2004). Estudos histológicos têm 

demonstrado que cisticercos viáveis têm pouca ou nenhuma inflamação circundante 

em seres humanos e porcos (Carpio et al 1998; Aluja & Vargas 1988). Quando o 

parasita começa a degenerar, naturalmente ou devido ao tratamento anti-helmíntico, 

desenvolve-se uma resposta inflamatória granulomatosa em torno de cistos. O 

granuloma inclui macrófagos, linfócitos, eosinófilos e células plasmáticas. Essas 

células imunes produzem citocinas e outros mediadores imunológicos que estão 

envolvidos no desenvolvimento de sintomas em pacientes com NCC (Aluja & Vargas 

1988; Restrepo et al 2001). 

Estudos imunoistoquímicos do granuloma envolvendo o cisticerco em 

degradação têm mostrado a infiltração de macrófagos, linfócitos B e T, células 

plasmáticas e mastócitos. Estas células produzem diferentes mediadores 

imunológicos incluindo citocinas. No tecido cerebral adjacente ao cisticerco com 

granuloma, há um nível mais elevado de citocinas Th1 (IFNγ e IL18) e baixa 

quantidade de citocinas Th2 (IL4, IL13) e regulatórias (IL10) (Restrepo et al 2001). 

Da mesma forma, um estudo sobre a NCC em suínos mostrou a expressão de 

citocinas reguladoras (IL10), citocinas Th1 (IFNy, TNFα, IL1β, IL2, IL6 e IL8) perfil 

misto Th1/Th2 e regulatório (TNFα, IL6, IL4 e IL10) no tecido cerebral em cistos 

viáveis, em degradação e calcificados, respectivamente (Singh et al 2013).  

Quando os cisticercos se localizam no parênquima cerebral, a resposta 

inflamatória é limitada à área circundante aos cisticercos e o LCR normalmente 

permanece normal e a infecção pode permanecer benigna ou levar a um distúrbio 

convulsivo. Mas quando os cisticercos são alojados nos ventrículos, LCR pode 

apresentar pleiocitose e o processo inflamatório pode se tornar exacerbado, o que 

pode resultar em hidrocefalia ou vasculite (Fleury et al. 2011). A NCC com 
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sintomatologia severa é acompanhada de aumento de infiltração eosinofílica no LCR 

e produção de citocinas de perfil misto Th1/Th2 (Singh & Prasad 2015). 

Na resposta imunológica na cisticercose experimental por T. crassiceps, estudos 

prévios demonstraram que camundongos fêmeas são mais suscetíveis à infecção 

por T. crassiceps, devido a sua alta concentração de estrógeno, envolvendo um 

mecanismo imune endócrino, que facilita seu crescimento em ambiente permissivo 

(Larralde et al. 1995). Além disto, camundongos BALB/c mostraram-se suscetíveis à 

infecção larval com T. crassiceps, pois há predominância de resposta imune do tipo 

Th2, que favorece o crescimento parasitário (Restrepo et al. 2001; Fragoso et al. 

1998). 

A resistência a helmintos é dependente da resposta Th2 (Terrazas 2008). Porem 

este tipo de resposta está associado ao aumento da susceptibilidade de 

camundongos infectados com helmintos fora do intestino (Rodriguez-Sosa et al. 

2002). No caso da cisticercose por T. crassiceps, observa-se que a resistência é 

dependente da resposta Th1, pois animais knockout para gene de STAT4 (os quais 

não são capazes de gerar resposta Th1) apresentaram maior dificuldade em 

controlar a proliferação do parasito. Por outro lado, animais desprovidos do gene 

STAT6 (cuja resposta Th2 se torna ineficiente) são mais resistentes à infecção 

(Rodriguez-Sosa et al. 2002; Rodriguez-Sosa et al. 2004). 

A literatura tem relatado que na progressão da infecção pelo cisticerco de T. 

crassiceps, a resposta imune é polarizada para Th2, refletindo a habilidade deste 

parasito em modular a resposta imunológica do hospedeiro (Terrazas et al. 1998). 

Na NCC a morte parasitaria é iniciada pela secreção de citocinas Th1, gerando um 

influxo de células inflamatórias e formação de granulomas. Este processo é rápido e 

temporário, ativando uma série de citocinas e quimiocinas que limitam a infecção e 

restringem o dano tecidual (Terrazas 2008). Com relação aos tipos celulares, é 

possível perceber influxo de monócitos e magrófagos classicamente ativados (M1) 

pela ação do IFN γ, sendo capazes de eliminar os cisticercos por meio de produção 

de ROS e metabólitos reativos do nitrogênio (Alonso-Trujillo et al. 2007).  
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2 JUSTIFICATIVA 

A neurotoxoplasmose é uma infecção oportunista frequente no SNC em 

indivíduos em imunossupressão. Os sintomas podem ser agressivos, podendo levar 

o hospedeiro a óbito. A neurocisticercose, parasitose helmíntica mais comum do 

SNC, pode causar hipertensão intracraniana, além de ser considerada como a 

principal causa de epilepsia ativa.  

A precária condição sanitária e o baixo nível socioeconômico induzem e 

permitem o acesso da população ao consumo de alimentos contaminados. Sendo a 

transmissão da toxoplasmose e cisticercose pela ingestão de alimentos 

contaminados, neste caso é possível que um hospedeiro esteja acometido de ambas 

infecções. 

Pouco se sabe sobre a coinfecção neurocisticercose/neurotoxoplasmose. Na 

literatura, há alguns poucos relatos de casos envolvendo esta coinfecção. Porém, 

estes estudos relatam a sintomatologia e diagnostico das doenças, não fornecendo 

dados suficientes para elucidar a resposta imunológica e inflamatória nos encéfalos 

dos pacientes.  

Neste estudo, para simular a coinfecção, foram utilizados cistos de T. gondii e 

antígenos do cisticerco de T. crassiceps. Foi descrito que na infecção pelo T. gondii, 

a resposta imune é predominantemente do tipo Th1, visando a destruição 

parasitária. Por outro lado, na neurocisticercose, uma resposta pro-inflamatória pode 

destruir o cisticerco, liberando seus antígenos. Sendo assim, a proposta deste 

trabalho é mimetizar esta coinfecção, considerando que a resposta imunológica 

desencadeada pela toxoplasmose refletiu diretamente na destruição do cisticerco, 

justificando assim o uso de antígenos neste trabalho. 

A identificação das principais ações e mecanismos da resposta imune na 

interação com o parasito, induzindo proteção e/ou lesão pode servir para 

desenvolver estratégias eficientes e seguras na prevenção e tratamento dessas 

doenças. 
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3 OBJETIVOS 

Objetivos Gerais 

Avaliar a influência dos antígenos do cisticerco de Taenia crassiceps na 

modulação da resposta inflamatória em camundongos BALB/c inoculados com cistos 

de T. gondii. 

 

Objetivos Específicos 

Avaliar os processos patológicos gerais presentes no tecido cerebral nos 

diferentes grupos de camundongos BALB/c. 

Avaliar a concentração das citocinas IFNγ, IL-10 e IL-4 nos diferentes grupos de 

camundongos BALB/c. 
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4 MÉTODOS 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da 

Universidade Federal de Goiás sob Protocolo nº 019/15. Os animais foram alojados 

em gaiolas apropriadas no Biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG). A temperatura foi 

controlada por aparelho de ar condicionado e exaustor. 

4.1 Animais 

Foram utilizados camundongos fêmeas BALB/c cujas matrizes foram 

mantidas no Biotério do IPTSP/UFG. Para o delineamento do experimento, os 

animais possuíam de 8 a 12 semanas de idade e 20 a 30 gramas de peso. Foram 

então distribuídos em cinco grupos de dez camundongos (n=10), sendo eles: Grupo 

neurotoxoplasmose (NT) – BALB/c infectados por via oral com T. gondii; Grupo 

neurocisticercose (NCC) – BALB/c inoculados intracranialmente com antígenos de 

cisticerco de T. crassiceps; Grupo co-infecção (CO-INF) – BALB/c infectados por via 

oral com T. gondii e posteriormente inoculados intracranialmente com antígenos do 

cisticerco; Grupos controle (CON) - BALB/c inoculados intracranialmente com salina 

estéril. 

Após a eutanásia, os animais foram preservados em freezer a -20°C, 

descartados e incinerados na Escola de Veterinária da UFG. 

 

4.2 Manutenções dos parasitos 

A cepa Me49 de Toxoplasma gondii foi gentilmente cedida pelo Laboratório 

de Estudos da Relação Parasito Hospedeiro, LAERPH – IPTSP/UFG. Possui caráter 

cistogênico e vem sendo mantida em grupos de camundongos da linhagem BALB/c, 

em grupos de 90 dias e 180 dias. Os animais com 180 dias de infecção são 

eutanasiados e necropsiados. O cérebro é retirado, macerado com o auxílio de um 

pistilo. O macerado cerebral é observado no microscópio para visualização de 

cistos. Em seguida o macerado é inoculado por via oral em um novo grupo de 

camundongos. 
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A manutenção da cepa ORF de Taenia crassiceps foi realizada por 

passagens intraperitoneais sucessivas a cada 90 dias em camundongos fêmeas da 

linhagem BALB/c de 8 a 12 semanas de idade, desde 2002, de acordo com Vaz et al 

(1997). Esta cepa é mantida no Biotério do IPTSP/UFG. 

 

4.3 Infecções experimentais  

Para compor o grupo de animais co-infectados (CO-INF), os animais foram 

inicialmente infectados por via oral com 200µl da solução contendo cistos de T. 

gondii da cepa Me49. Após 30 dias, a confirmação da infecção foi realizada por 

Imunofluorescência Indireta (IFI), ou seja, foram retirados 50 µl de sangue da cauda 

de cada animal e depositado sobre papel – filtro e adicionado 100µl de PBS 1x (pH 

7,4), identificado e incubado overnight. Posteriormente, 10µl do eluato foi aplicado 

em lâminas sensibilizadas com taquizoítos (gentilmente cedidas pelo Laboratório de 

Estudos da Relação Parasito-Hospedeiro). As lâminas foram incubadas em câmara 

úmida na estufa a 37°C por 30 minutos e após este tempo, lavadas com PBS 1x (pH 

7,4) Aplicou-se 20µl do conjugado de Azul de Evans na diluição de 1/200 e as 

lâminas foram novamente incubadas por 30 minutos em câmara úmida na estufa 

(37°C). Depois de mais uma rodada de lavagens com PBS 1x (pH 7,4), foi aplicado 

glicerina tamponada e analisadas ao microscópio de imunofluorêscencia do 

IPTSP/UFG. A formação de coloração verde-maça é indicada como reação positiva, 

enquanto que, quando rosa claro, a reação é negativa (Adaptado de Camargo et al 

1972). 

Os animais que estavam confirmados com toxoplasmose foram inoculados 

intracranialmente com 10µl de antígenos do cisticerco de T. crassiceps. Após 60 

dias, foi realizada eutanásia (Figura 5). 

Para realizar a infecção pelo T. gondii (grupo NT), os camundongos 

infectados pelo T. gondii da cepa Me49 foram eutanasiados. O cérebro foi coletado, 

macerado com solução salina estéril, até formação de solução homogênea. Desta, 

retirou-se 25μl, que foram depositados em lâmina para microscopia, cobertos com 

lamínula, e o número de cistos de T. gondii quantificados (Fux et al. 2003). 

Aproximadamente 10 cistos (200µl da solução) foi inoculado por via oral em cada 

camundongo. A eutanásia foi realizada aos 90 dias após a inoculação (DAÍ) (Figura 

5).  
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Para obtenção de antígenos dos cisticercos de T. crassiceps, os parasitos foram 

coletados assepticamente da cavidade peritoneal de camundongos infectados com 

mais de 90 dias de infecção, separados e lavados três vezes com salina estéril. 

Foram avaliados com o auxílio de uma lupa (Karl Zeiss), selecionados em estágio 

inicial e armazenados em tubos eppendorf contendo salina estéril. Logo após, foram 

macerados, centrifugados a 5000rpm/10minutos para a separação do sobrenadante 

e o precipitado. Depois, o conteúdo da solução antigênica do sobrenadante teve sua 

concentração proteica dosada (21µg/µl) no aparelho Qubit (Life Technologies). 

Para a realização da inoculação dos antígenos de T. crassiceps (grupo NCC), os 

animais foram pesados e anestesiados intraperitonealmente com solução anestésica 

de Cetamina 100mg/ml e Xilazina 20mg/ml na proporção de 0,1ml/10g e 

pentobarbital 45mg/kg intraperitoneal (CETEA-UFMG 2008; Alvarez et al. 2008). 

Após tricotomia da porção superior da cabeça seguida por antissepsia com iodo 

tópico, uma incisão longitudinal e mediana na pele do crânio foi feita com lâmina de 

bisturi. O orifício de trepanação foi realizado com uma broca (44,5mm x 2mm) 

movida por micromotor (LB100 – Beltec) (Adaptado de Michailowski 2003). Foram 

inoculados 10μl de antígenos do cisticerco e em seguida, o orifício de trepanação foi 

fechado com massa plástica estéril (Jeltrate®) e a incisão suturada. A eutanásia do 

grupo NCC ocorreu aos 60DAI (Figura 5).  

Nos animais que formam o grupo controle (CON), foram inoculados 

intracranialmente 10µl de solução salina estéril. Um grupo de animais foi 

eutanasiado aos 60DAI e o outro, aos 90DAI (Figura 5). 

 

Figura 5: Grupos experimentais. Para compor o grupo CO-INF, no dia 1 os animais foram inoculados 

por via oral com solução contendo cistos de T. gondii e a confirmação da infecção foi realizada no dia 
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30. Os animais confirmados foram inoculados intracranialmente com antígenos de T. crassiceps e a 

eutanásia foi realizada no dia 90. Sendo assim, o grupo NT e seu controle possuem 90 dias 

experimentais, enquanto que o grupo NCC e seu controle, 60 dias experimentais. 

 

4.4 Retirada dos encéfalos para análise 

Para realização da eutanásia, os animais foram anestesiados 

intraperitonealmente com solução anestésica de Cetamina 100mg/ml e Xilazina 

20mg/ml na proporção de 0,1ml/10g e foi realizado deslocamento cervical. Sendo 

assim, os encéfalos foram coletados e fixados em paraformaldeido tamponado a 

10% por 24 horas, e posteriormente em solução alcoólica 70%. 

 

4.5 Análise Histopatológica 

Foi realizada com fragmentos de tecido encefálico cortados em matriz para 

corte de cérebro de camundongos (Insight®). Os encéfalos foram incluídos em 

parafina e os blocos foram confeccionados. Os cortes foram feitos com 5 m de 

espessura e os fragmentos foram capturados em lâminas de vidro e corados pela 

técnica de hematoxilina-eosina (HE). 

Os processos patológicos foram analisados no tecido do hospedeiro 

observando: hiperemia, edema, vasculite, meningite, gliose, microgliose coroidite, 

ependimite, calcificação hemossiderina e infiltrado inflamatório. Os processos 

patológicos foram descritos e classificados de forma semi-quantitativa, seguindo os 

critérios: ausente, discreto com comprometimento de até 25% da área, moderado de 

26 a 50% e acentuado acima de 50% de comprometimento (Lino-Junior et al. 2002). 

 

4.6 Cultura de Células do Baço 

 Essa técnica foi realizada em fluxo laminar para evitar contaminação das 

células. 

Após a eutanásia, os baços foram coletados, identificados, macerados com 

êmbolo de seringa em placa de Petri estéril com 2mL de solução salina tamponada 

com fosfato (PBS). As células foram colocadas em tubos identificados e 

centrifugados (300xg, 10 minutos, 10°C). O sobrenadante obtido após a 

centrifugação foi desprezado e o sedimento ressuspendido com 2mL do tampão de 

lise para hemácias (TRIS HCl 17 mM e Cloreto de Amônio 0,144M em água milli-Q) 

por 5 minutos. Após esse tempo foi adicionado 4mL do meio de cultura RPMI 
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(suplementado com 10% de Soro Bovino Fetal inativado, 2mM de L-glutamina, 

100U/mL de penicilina, 100mg/mL de estreptomicina e 50mM de 2-mercaptoetanol) 

para parar a solução de lise e centrifugada nas mesmas condições. Desprezou-se o 

sobrenadante e ressuspendeu-se o pellet com 2mL de RPMI em cada tubo. Para 

verificação da viabilidade celular, foi realizada uma diluição de 1:10 em Azul de 

Tripan 1% e contagem em hemocitômetro. A concentração das células foi ajustada 

para 5x106células/mL em 1mL de RPMI e incubadas em placa de cultura de tecido 

de 24 poços de fundo chato (Corning). As células foram cultivadas com e sem 

estimulação policlonal com 20µl de Concanavalina A na concentração de 250 µg/ml. 

A placa foi armazenada em estufa a 36°C em 5% de CO2 por 48 horas. Após esse 

tempo o sobrenadante foi alicotado, identificado e congelado a -80°C para dosagem 

das citocinas.  

 

4.7 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) 

A detecção das citocinas IL4, IFNγ e IL10 foram quantificadas por meio de 

ELISA sanduíche, a partir do sobrenadante da cultura de células do baço. O 

anticorpo monoclonal de captura, anti-camundongo IL4, anti-camundongo IL10 Set 

BD OptEIA™ (BD Biosciences, San Diego, CA) e IFNγ (5μg/mL do clone XMG 1,2) 

foram usadas. Estes anticorpos foram fixados em placa de 96 poços e incubados de 

acordo com as instruções do fabricante. Após este período, as placas foram lavadas 

com tampão de lavagem e bloqueadas com tampão PBS/soro bovino albumina 1% 

(BSA). Depois de um ciclo de lavagem, as amostras e diluições em série das curvas 

padrões foram adicionadas e incubadas de acordo com as instruções. Foram 

adicionados os anticorpos anti-citocinas conjugados com biotina e incubados 

novamente. Depois de um ciclo de lavagem, a estreptoavidina-peroxidase (1: 1000) 

(BD Pharmingen, EUA) foi adicionado durante um período de 30 minutos à 

temperatura ambiente. Após outro ciclo de lavagem, TMB (3,3', 5,5'-

Tetrametilbenzidina) foi adicionado até a formação de cor. A reação colorimétrica foi 

interrompida com uma solução de ácido sulfúrico 2N. A densidade ótica (OD) foi 

detectada num leitor de microplacas Thermo Labsystems usando dois filtros de 

450nm e 620nm (Oliveira et al. 2000). 

As concentrações de citocinas foram determinadas através de uma análise de 

regressão comparando a absorbância das amostras com os da curva padrão. Os 

resultados foram expressos em ng/ml.  
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4.8 Análise Estatística 

Para a análise estatística das dosagens de citocinas foi elaborado um banco de 

dados eletrônico. Em seguida, as variáveis foram testadas utilizando o programa 

Graph Pad 4.0 softwares (GraphPad Inc., USA). As diferenças entre os grupos foram 

determinadas pelo teste t e ANOVA, seguido por um pós-teste Dunn’s. Foram 

consideradas estatisticamente significantes quando p<0,05. 

A análise estatística dos processos patológicos gerais foi realizada por meio do 

programa Sigma Stat 2.3. Foram utilizados os testes Mann Whitney e Kruskal-Wallis, 

seguido por um pós-teste Dunn’s. As diferenças observadas foram consideradas 

significantes quando p<0,05. 

A análise estatística foi realizada comparando os grupos de animais infectados 

(NT90 e NCC60) com seus respectivos controles (CON 90 e CON60) e entre todos 

os grupos infectados (NCC60, NT90 e CO-INF). 
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5 RESULTADOS 

Análise Microscópica 

As lesões microscópicas observadas no encéfalo dos animais controle, 

inoculados com cistos de T. gondii, antígenos de T. crassiceps e da coinfecção dos 

dois parasitos estão apresentadas na figura 6 e dispostas nas tabelas 1, 2 e 3. 

Todos os animais de todos os grupos apresentaram edema e hiperemia. 

No grupo de animais infectados por Toxoplasmose, NT90, destaca-se 

vasculite, meningite e microgliose em comparação com o grupo CON90 (tabela 1). 

Destaca-se no grupo NCC60 vasculite, ependimite e inflamação no 

parênquima, em comparação com os animais do grupo CON60 (tabela2). 

Comparando os grupos de animais infectados, o grupo NT90 apresentou 

lesões mais expressivas, como meningite, vasculite e microgliose, em comparação 

com os grupos NCC60 e CO-INF. Vasculite foi significativamente maior no grupo 

NT90 em comparação com NCC60 (tabela 3, figura 6). 

 

Quantificação das citocinas 

Para avaliar a resposta imunológica sistêmica, as concentrações de citocinas 

foram quantificadas através da técnica de ELISA, a partir de culturas de células do 

baço estimuladas com ConA e apresentados na figura 7. 

A concentração de IFNγ foi maior no grupo NT90, apresentando significância 

estatística entre NCC60 e CO-INF.  

A concentração de IL-4 foi maior no grupo NCC60, apresentando significância 

estatística em relação a NT90. Grupos CON90 e COINF também mostraram valores 

mais expressivos em relação a NT90.  

A concentração de IL-10 apresentou significância estatística entre os grupos 

NT90 e CO-INF. 
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Tabela 1: Análise dos processos patológicos gerais em camundongos BALB/c inoculados com 

solução salina ou cistos de T. gondii .  

 CON90 NT90 p 

Hiperemia 1 
(1-1) 

1 
(1-1) 

1,000 

Edema 1 
(1-1) 

1 
(1-1) 

1,000 

Vasculite 0 
(0-0) 

1 
(0-2) 

<0,001* 

Meningite 0 
(0-0) 

1 
(0-1) 

<0,001* 

Microgliose 0 
(0-0) 

1 
(0-2) 

<0,001* 

Coroidite 0 
(0-0) 

0 
(0-0) 

1,000 

Ependimite 0 
(0-0) 

0 
(0-0) 

1,000 

Calcificação 0 
(0-0) 

0 
(0-1) 

0,97 

Gliose 0 
(0-1) 

0 
(0-0) 

0,256 

Inflamação no 
Parênquima 

0 
(0-0) 

0 
(0-1) 

0,282 

Hemossiderina 0 
(0-1) 

0 
(0-0) 

0,473 

Legenda: CON90 = animais controle; NT90 = animais inoculados com cistos de T. gondii; As 
diferenças entre os grupos foram determinadas pelo teste Mann Whitney e consideradas significantes 
quando p<0,05.* = diferenças estatisticamente significativas. 
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Tabela 2: Análise dos processos patológicos gerais em camundongos BALB/c inoculados com 

solução salina ou antígenos de T. crassiceps.  

 CON60 NCC60 p 

Hiperemia 1 
(1-2) 

1 
(1-2) 

0,651 

Edema 1 
(1-1) 

1 
(1-1) 

1,000 

Vasculite 0 
(0-0) 

0 
(0-1) 

0,049* 

Meningite 0 
(0-0) 

0 
(0-0) 

1,000 

Microgliose 0 
(0-0) 

0 
(0-0) 

1,000 

Coroidite 0 
(0-0) 

0 
(0-2) 

1,000 

Ependimite 0 
(0-0) 

0 
(0-1) 

0,049* 

Calcificação 0 
(0-0) 

0 
(0-0) 

1,000 

Gliose 0 
(0-1) 

0 
(0-0) 

0,368 

Inflamação no 
Parênquima 

0 
(0-1) 

1 
(0-2) 

0,048* 

Hemossiderina 0 
(0-1) 

0 
(0-0) 

0,368 

Legenda: CON60 = animais controle; NCC60 = animais inoculados com antígenos de T. crassiceps; 
As diferenças entre os grupos foram determinadas pelo teste Mann Whitney e consideradas 
significantes quando p<0,05.* = diferenças estatisticamente significativas. 
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Tabela 3: Análise dos processos patológicos gerais em camundongos BALB/c inoculados com 

antígenos de T. crassiceps, cistos de T. gondii e animais coinfectados.  

 NCC60 NT90 CO-INF p 

Hiperemia 1 
(1-2) 

1 
(1-1) 

1 
(1-1) 

0,187 

Edema 1 
(1-1) 

1 
(1-1) 

1 
(1-1) 

1,000 

Vasculite 0 
(0-1) 

1 
(0-2) 

1 
(1-1) 

0,008* 

Meningite 0 
(0-0) 

1 
(0-1) 

0 
(0-1) 

<0,001* 

Microgliose 0 
(0-0) 

1 
(0-2) 

0 
(0-0) 

<0,001* 

Coroidite 0 
(0-2) 

0 
(0-0) 

0 
(0-1) 

0,329 

Ependimite 0 
(0-1) 

0 
(0-0) 

0 
(0-1) 

0,348 

Calcificação 0 
(0-0) 

0 
(0-1) 

0 
(0-0) 

0,141 

Gliose 0 
(0-0) 

0 
(0-0) 

0 
(0-1) 

0,06 

Inflamação no 
Parênquima 

0 
(0-2) 

0 
(0-1) 

1 
(1-1) 

0,06 

Hemossiderina 0 
(0-0) 

0 
(0-0) 

0 
(0-0) 

1,000 

Legenda: NCC60 = animais inoculados com antígenos de T. crassiceps; NT90 = animais inoculados 
com cistos de T. gondii; COINF = animais inoculados com cistos de T. gondii e antígenos de T. 
crassiceps; As diferenças entre os grupos foram determinadas pelo teste Kruskal-Wallis, seguido por 
um pós-teste Dunn’s e consideradas significantes quando p<0,05.* = diferenças estatisticamente 
significativas. 
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Figura 6: Fotomicrografia do parênquima encefálico de camundongos BALB/c, inoculados com antígenos 

de T. crassiceps, cistos de T. gondii e coinfectados, corados por HE. Avaliando a vasculite: em A, ausente 

no grupo NCC60 (escala = 20 µm); em B, discreta no grupo NT90 (seta, escala = 20 µm); em C, discreta 

no grupo COINF (seta, escala = 20 µm). Em D, grupo NCC60, ausência de microgliose, presença de 

macrófagos xantomatosos (cabeça de seta amarela, escala = 50 µm). Em E, microgliose discreta no grupo 

NT90 (cabeça de seta, escala = 50 µm); detalhe de área de microgliose próxima ao cisto de T. gondii 

(escala = 10 µm). Em F, ausência de microgliose no grupo COINF (escala = 50 µm). Avaliando a 

meningite: em G, ausente no grupo NCC60 (escala = 50 µm); em H, discreta no grupo NT90 (seta, escala 

= 50 µm); em I, ausente em COINF (escala = 50 µm).  
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Figura 7: Concentração sistêmica das citocinas IL4, IL10 e IFNγ, a partir das células do baço de 
camundongos BALB/c estimulados com ConA, inoculados com solução salina, cistos de T. gondii 
e/ou antígenos de T. crassiceps.  Resultados em média ± desvio-padrão em cada ponto, 
estatisticamente significativo quando p≤0,05. Teste t, ANOVA seguido por post test de Dunn’s. 
Controles (CON60/CON90), grupo neurocisticercose (NCC60), grupo neurotoxoplasmose (NT90) e 
grupo de animais coinfectados (CO-INF). 
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6 DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados apresentados foi possível visualizar formação de 

hiperemia e edema em todos os animais de todos os grupos. Este dado já era 

esperado, visto que um processo se encontra correlacionado ao outro. Havendo 

inflamação, terá início à dilatação vascular no parênquima com consequente 

aumento de fluxo sanguíneo local. Com isso, há aumento da pressão hidrostática e 

permeabilidade vascular, iniciando a exsudação de plasma, caracterizando o edema 

(Agapejev et al. 1998). 

Visando reproduzir a neurotoxoplasmose, neste experimento foi utilizada a cepa 

ME-49. Esta cepa foi descrita por Djurkovic-Djakovic et al. (2012) como cistogênica 

com tropismo pelo tecido cerebral, sendo possível detectar parasitos após 3 dias de 

infecção. No grupo NT90, também foi possível identificar cistos no encéfalo dos 

animais, sendo o grupo com lesões mais expressivas. 

 Em comparação com o grupo controle, os animais do grupo NT90 

apresentavam microgliose. As áreas de microgliose se concentravam principalmente 

próximo aos cistos, evidenciando a tentativa de eliminar o parasito e reparar dano 

tecidual. As células microgliais participam do desenvolvimento cerebral através da 

remoção de células neurais em apoptose, aumentando a sobrevivência neuronal 

através da liberação de fatores anti-inflamatórios. Em situações patológicas, como 

na infecção pelo T. gondii, estas células se tornam hiperativadas e apresentam 

efeitos neurotóxicos, situação caracterizada como microgliose reativa (Streit 2000; 

Streit et al. 2014). 

Além disto, os animais do grupo NT90 apresentavam também meningite e 

vasculite. Quando o T. gondii é indentificado pelos astrócitos e microglias, eles 

respondem com a liberação de grandes quantidades de quimicionas e citocinas pro-

inflamatórias. A permeabilidade da barreira hemato-encefálica aumenta, causando 

edema cerebral vasogênico. Com isso, há um influxo de leucócitos causando a 

inflamação das meninges e da parede vascular (Ellner & Bennet 1975). Estudos 

realizados por Dubey et al (2016) utilizando ratos albinos inoculados por via oral com 
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oocistos esporulados de várias cepas, entre elas a ME49, demonstrou que a 

infecção foi capaz de produzir lesões nos encéfalos dos animais. Entre as lesões 

mais severas, meningite, vasculite e necrose. Outro estudo realizado por Fen Shen 

et al (2011), utilizando camundongos C57BL/6 inoculados intraperitonealmente com 

cistos da cepa ME49, após 14 dias de infecção, os encéfalos dos animais também 

apresentavam meningite, vasculite e necrose. Estes estudos apresentam 

concordância com os resultados obtidos neste deste trabalho. 

Avaliando a expressão de citocinas, no grupo NT90 a dosagem de IFNγ 

mostrou-se elevada, confirmando o perfil Th1 característico desta doença.  O IFNγ é 

o maior mediador da resistência ao T. gondii e promove múltiplos mecanismos 

intracelulares para matar o parasito e inibir sua replicação (Dupont et al 2012) . Em 

camundongos, células T CD4 e CD8 são descritas como produtoras de IFNγ e para 

confirmar o papel desta citocina, camundongos com células T CD8 ou CD4 

depletadas, cronicamente infectados com a cepa ME-49 de T. gondii resultou em 

reativação parcial da toxoplasmose do SNC (Gazzinelli et al 1992). A produção de 

IFNy pelas células T e NK gera a formação de Reativos de Oxigênio (ROS) e o 

Óxido Nítrico (NO), que são responsáveis pela eliminação dos parasitos (Gazzinelli 

et al 1998).  

A expressão de IL10 foi significativa no grupo NT90, indicando que houve 

modulação da inflamação.  No contexto de doenças infecciosas, a IL10 desempenha 

um importante papel no equilíbrio entre imunidade protetora e o desenvolvimento da 

patologia imunológica. A infecção pelo T. gondii é dominado por uma forte resposta 

Th1 caracterizada por níveis sistêmicos de IL12 e IFNγ necessários para a 

resistência a este patógeno. Na ausência de IL10, os camundongos infectados 

apenas com T. gondii desenvolvem uma resposta de níveis excessivos de IL12 e 

IFNγ,além de grandes áreas de necrose e infiltrado celular grave em vários órgãos 

(Gazzinelli et al., 1996; Wilson et al 2005). 

Com relação aos animais inoculados apenas com antígenos do cisticerco de T. 

crassiceps (NCC60), os encéfalos dos animais apresentavam inflamação 

parenquimal, confirmando que a inoculação de antígenos foi capaz de produz lesão. 

A inflamação foi composta por mononucleares, mas principalmente por 

polimorfonucleares, que é uma característica de camundongos BALB/c (Larralde et 

al 1995; Villa & Kuhn 1996).  
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Adicionalmente, mesmo que não quantificado, em alguns animais do grupo 

NCC60, foi possível visualizar áreas com macrófagos xantomatosos. Estas células 

estão presentes em vários processos inflamatórios, bem como na NCC, como 

resultado da fagocitose das membranas das células destruídas decorrente da 

inoculação (Vainio & Ikonen 2003). Estes achados confirmam que este modelo 

experimental utilizando antígenos de T. crassiceps foi capaz de mimetizar a resposta 

inflamatória na NCC em fases tardias. 

Alem disto, alguns animais deste grupo (NCC60) apresentaram vasculite, que 

representa uma resposta à presença de antígenos circulantes. Esta lesão refletiu 

diretamente nas células ependimárias. O epêndima é uma membrana altamente 

vascularizada que reveste a parede dos ventrículos cerebrais (Maffazzoni & 

Barbosa-Coutinho 1986). Alguns animais deste grupo apresentaram ependimite, 

provavelmente em decorrência da inflamação dos vasos ou do contato direto com 

antígenos presentes no LCR. Resultados semelhantes foram obtidos por Moura et al 

(2105) e Matos-Silva et al (2011), que observaram ependimite discreta no encéfalo 

de  camundongos BALB/c inoculados com cisticercos de T. crassiceps. 

Visando avaliar a expressão de citocinas no grupo NCC60, a expressão de IL4, 

uma citocina descrita como do tipo Th2, apresenta-se aumentada em comparação 

com os demais grupos, evidenciando que na neurocisticercose a resposta celular é 

predominantemente do tipo Th2. Este resultado apresenta concordância com outros 

trabalhos. Na avaliação sistêmica da resposta imune a partir sobrenadante de 

células mononucleares do sangue periférico (PBMC) estimuladas com antígenos de 

cisticercos retirados de pacientes assintomáticos de NCC apresentavam níveis 

aumentados de citocinas Th2 tais como IL4, IL5 e IL13. (Chavarria et al 2005; 

Chavarria et al 2006). 

A IL4 atua em conjunto com a IL10 para minimizar os danos ao tecido cerebral. 

Estudos realizados por Verma et al (2011), demonstraram que em pacientes com 

NCC assintomática, a expressão de citocinas IL4 e IL10 em PBMC estavam 

significativamente elevadas. Apesar de não apresentar diferença estatística, a IL10 

também apresentou concentrações elevadas na NCC60. Moura et al (2015) 

demonstraram que a IL4 e IL10 atuam em congruência na NCC experimental. 

Camundongos BALB/c infectados com cisticercos intraventriculares de T. crassiceps 

apresentaram resposta imune sistêmica predominantemente do tipo Th2, com 

dosagens elevadas de IL4 e IL10. Estes resultados estão de acordo com as 
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conclusões deste estudo, no qual o tipo de resposta imune encontrado é 

basicamente de perfil Th2, reforçando que este é um bom modelo experimental para 

estudo da imunopatologia da NCC. 

As expressão de citocinas no grupo NCC60 refletiram no histopatológico 

cerebral dos camundongos. As citocinas do perfil Th2, neste estudo representado 

pela IL4, por ser anti-inflamatória tem a função de reduzir as lesões parenquimais. 

Com isso, os encéfalos dos animais apresentaram lesões amenas, como vasculite 

discreta e infiltrado inflamatório composto principalmente por polimorfonucleares, 

que possuem menor capacidade de induzir lesões severas, como necrose (Matos-

Silva et al 2011). 

Sendo assim, comparando as lesões apresentadas nos grupos NT90 e NCC60, 

foi possível perceber que nos encéfalos de animais infectados pelo T. gondii houve 

maior quantidade de processos patológicos caracterizado pela presença de 

microgliose e meningite. Em contrapartida, os animais do segundo grupo 

apresentaram lesões menos severas. Na CO-INF, a partir dos resultados obtidos, a 

lesão foi mais amena, uma vez que, comparando com NT, as lesões foram 

diminuídas, tais como meningite, microgliose e vasculite. Estes resultados sugerem 

que a infecção pelos antígenos do cisticerco amenizou as lesões nos encéfalos dos 

animais coinfectados. Este resultado apresentou concordância com as dosagens de 

citocinas, visto o grupo CO-INF apresentou dosagens diminuídas de IFNγ e 

aumentadas de IL4 em relação ao grupo NT90. Sendo assim é possível deduzir que 

a co-infecção levou para uma resposta Th2, parecida com a neurocisticercose em 

fases tardias. 
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7 CONCLUSÕES 

Concluímos que as inoculações realizadas foram capazes de desenvolver lesões 

no parênquima cerebral dos camundongos. O grupo de animais infectados pelo T. 

gondii, mostrou maior severidade de lesões, em decorrência da lesão tecidual 

causada pela resposta Th1, enquanto que no grupo NCC, as lesões foram mais 

amenas, em decorrência da resposta Th2. A quantidade de lesões encontradas no 

grupo COINF foi menor em comparação a NT, indicando que a infecção por NCC 

amenizou as lesões causadas pelo T. gondii e gerou resposta imunológica do tipo 

Th2, característica da NCC em fase tardia. 
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