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RESUMO 

 

A Neurocisticercose (NCC) causada pelo cisticerco da Taenia solium é a principal 
infecção parasitária cerebral que pode resultar em sintomas clínicos como crises convulsivas 
e hidrocefalia. Além de consideráveis perdas econômicas, sendo responsável por mais de 50 
mil mortes anuais. Os modelos experimentais tornaram-se ótimas ferramentas para o estudo 
da cisticercose humana em diversos órgãos, incluindo sua foma mais grave a NCC. O 
parasito mais utilizado nos modelos experimentais da cisticercose é a Taenia crassiceps, 
devido ao seu rápido ciclo de desenvolvimento e similaridade antigênica com T. solium, 
sendo o modelo intraperitoneal o mais difundido. A inoculação intracranial de cisticercos de 
Mesocestoides corti, é o modelo experimental mais utilizado no estudo da NCC. Os objetivos 
deste trabalho foram apresentar um novo modelo experimental para o estudo da NCC 
utilizando cisticercos de T. crassiceps, inoculados intracranialmente em quatro linhagens 
diferentes de camundongos (BALB/c, BALB/c KO-IL-4, C57BL/6 e C57BL/6 KO-IFNγ), 
bem como avaliar a resposta inflamatória desses animais frente à neuroinfecção, aos 7, 30, 60 
e 90 dias após a infecção (DAI). Os animais foram pesados, anestesiados com solução de 
xilazina/cetamina, realizada a antissepsia e tricotomia local e em seguida realizado o orifício 
de trepanação para a inoculação dos cisticercos. O orifício era então fechado com massa 
plástica estéril, suturada a incisão e os animais eutanasiados de acordo com o dia 
experimental com dose subletal de anestésico para a retirada do encéfalo. O novo modelo 
apresentado mostrou-se útil em reproduzir a doença nos animais, resultando em lesões e 
alterações semelhantes às que ocorrem nos seres humanos, baixa perda de animais e sem 
danos significantes nos controles, facilitando o estudo da doença. Observou-se que os animais 
BALB/c são menos resistentes à infecção, apresentando uma tendência maior à 
ventriculomegalia, resposta inflamatória com predomínio de células da fase aguda e 
destruição tardia dos cisticercos, em relação aos animais C57BL/6. Estes, mostraram uma 
inflamação com uma tendência ao predomínio de células mononucleares e maior eficiência 
na destruição dos parasitos. Comparando a resposta inflamatória nos animais BALB/c 
convencionais e KO-IL-4, ficou evidenciado que a ausência da IL-4 induziu maior 
parasitismo, favorecendo a sobrevida dos cisticercos, menor intensidade na resposta 
inflamatória, ventriculomegalia e perivasculite. Ambas as linhagens destruiram os cisticercos 
no final da fase tardia da inflamação. Na comparação da resposta inflamatória dos 
camundongos C57BL/6 convencionais e KO-IFNγ, a presença do IFNγ induziu maior 
ventriculomegalia, cronificação da inflamação, microgliose e destruição precoce dos 
cisticercos. Na ausência do IFNγ, a resposta inflamatória apresentou menor intensidade e 
destruição tardia dos cisticercos. 

 

 

Palavras chave: Taenia crassiceps, neurocisticercose, resposta inflamatória. 
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ABSTRACT 

Neurocysticercosis (NCC) is caused by Taenia solium cysticercus and is the main 

cerebral infection caused by a parasite which can produce seizures and hydrocephaly. Besides 

the considerable economic losses it is also responsible for over than 50 thousand annual 

deaths. The use of experimental models has become a good method to the study of human 

cysticercosis in several organs including the central nervous system. The most used parasite 

is T. crassiceps cysticerci due to its rapid cycle of development and the antigenic similarity to 

T. solium and its intraperitoneal model is the most diffused. The inoculation of Mesocestoides 

corti cysticerci is the most common model of NCC used. Objectives: present a new 

experimental model to NCC studies by using T. crassiceps cysticerci inoculated into four 

different mice lineages (BALB/c, BALB/c KO-IL-4, C57BL/6 e C57BL/6 KO-IFNγ) and 

evaluate the inflammatory response of these animals to the infection during 7, 30, 60 and 90 

days after the infection (DAI). This new model showed itself useful into reproducing the 

disease in animals resulting into lesions and alterations similar to the ones found in humans 

and without significant damages in the control groups, which enables the study. We observed 

that BALB/c mice are the less resistant to the infection, presenting greater ventriculomegaly, 

inflammatory response with the prevalence of acute phase cells and late destruction of the 

cysticerci when compared to C57BL/6 mice. The latter showed inflammation with prevalence 

of mononuclear cells and greater efficiency in the destruction of the parasites. When 

comparing the inflammatory response of conventional BALB/c mice to KO-IL-4 ones it was 

possible to observe that the absence of IL-4 induces greater parasitism which favors the 

cysticerci survival, less intensity of the inflammatory response, ventriculomegaly and 

perivasculitis. Both lineages destroyed the cysticerci at the end of the late phase of the 

inflammation process. When comparing the inflammatory response of conventional C57BL/6 

mice to KO-IFNγ ones, the presence of IFNγ induced greater ventriculomegaly, 

chronification of the inflammation, microgliosis and precocious destruction of the cysticerci. 

In the absence of IFNγ the inflammatory response showed less intensity and late destruction 

of the cysticerci. 

 

Key words: Taenia crassiceps, neurocysticercosis, inflammatory response. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cisticercose é uma morbidade conhecida desde a antigüidade, entretanto, o ciclo 

biológico dessa helmintose ficou incerto até a segunda metade do século XIX, quando 

pesquisadores alemães demonstraram que a forma larvária de Taenia solium era responsável 

pelo desenvolvimento da doença em animais e humanos (Nieto 1982). Acreditava-se que a 

fase larvária de Taenia solium era uma espécie distinta e por isso recebeu o nome Cysticercus 

cellulosae por Rudolphi em 1809. O nome Cysticercus proposto por Linnaeus é derivado de 

palavras gregas kustis (cisto, vesícula) e kercos (cauda). O termo cellulosae foi proposto por 

Rudolphi em 1809, baseado na freqüente localização do cisticerco na região subcutânea 

(Nieto 1982; Pitella et al. 1997). 

 A doença foi descrita pela primeira vez em suínos pelo pensador grego Aristóteles. A 

partir de então, gerou-se um conceito equivocado que considerava o porco como transmissor 

da morbidade, o que serviu de base para o repúdio ao consumo de carne suína por grande 

parte dos povos antigos. Exemplo deste fato pôde ser constatado em 300 a.C., época em que 

primeiros escritos judeus já proibiam o consumo desse tipo de carne, sob pena de prisão. Na 

era da medicina moderna, o primeiro caso de cisticercose humana foi descrito no século XVI, 

sem que se conhecessem o agente etiológico ou o ciclo biológico da doença. Fato esclarecido 

pela descrição realizada em meados do século XIX (Nieto 1982). 

 Assim, durante quase dois milênios, desde a descrição da doença por Aristóteles, a 

cisticercose assombrou a humanidade, posteriormente, pôde-se entender melhor o ciclo da 

doença, indicando que a cisticercose é transmitida pelo homem e não pelos animais 

infectados, como se pensava. Contudo, a influência social e cultural desse mal entendido, que 

perdura por séculos, ainda permeia a sociedade, principalmente nos países subdesenvolvidos 

ou em vias de desenvolvimento, onde o baixo acesso à informação, além de contribuir para a 

perpetuação deste conceito, contribui para a disseminação da cisticercose. A proliferação de 

doenças de importância em saúde pública está, geralmente, associada às más condições 

socioeconômicas dos países em desenvolvimento (Agapejev et al., 2007; Terrazas 2010). 

Machado et al. (1988), descreveram que a cisticercose humana apresentava uma distribuição 

mundial, sendo encontrada em todos os continentes, inclusive na América Latina. 

Constatando que a endemicidade da enfermidade está, nitidamente, associada à falhas no 

saneamento básico e fiscalização sanitária, hábitos de consumo de carne crua ou mal cozida, 

falta de água potável, desconhecimento da população sobre a doença, contaminação do meio 
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ambiente, irrigação de hortaliças com água contaminada e venda de carne com cisticerco 

(Flisser 1991; Agapejev et al., 2007; Flisser 2010). 
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1.1  O complexo Teníase/Cisticercose 

 

 O complexo teníase-cisticercose (T/C) engloba duas morbidades distintas, com 

sintomatologia e epidemiologia totalmente diferentes. A teníase e a cisticercose 

respectivamente são afecções produzidas pelas fases adultas e larvárias dos helmintos da 

família Taenidae. As duas principais espécies que afetam os seres humanos são Taenia 

solium e Taenia saginata, que necessitam de hospedeiros intermediários para completarem 

seus ciclos de vida. O homem é o hospedeiro definitivo para o estágio adulto de ambas as 

espécies de Taenia, enquanto que suínos e bovinos são os hospedeiros intermediários para os 

estágios larvários desse parasito (Del Brutto & Sotelo 1988; Flisser 1991). Essas duas 

doenças são importrantes zoonoses que não possuem programas públicos de saúde 

específicos (Agapejev 2003). Os mecanismos de infecção pelos quais o homem pode adquirir 

a cisticercose são: 1) Auto-infecção interna que ocorre quando o portador de tênia vomita 

através dos movimentos retroperistálticos do intestino, assim os ovos sofrem a ação do suco 

gástrico e ocorre a ativação dos embriões, que penetram pela mucosa intestinal, atingindo os 

vasos sanguíneos e se alojando em diversos locais do organismo, como o sistema nervoso 

central (SNC), coração e músculos; 2) Auto-infecção externa, por contaminação fecal-oral de 

mãos e alimentos com ovos provenientes de sua própria Taenia e 3) Hetero-infecção, a 

maneira mais comum, na qual o homem ingere água, hortaliças e/ou frutos contaminados 

com ovos (Figura 1) (Pessoa & Martins 1982). 
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Figura 1: Ciclo biológico da Taenia solium e Taenia saginata. Fonte: www.dpd.cdc.gov 

Inicialmente têm-se ovos e proglotes grávidas nas fezes que passam para o ambiente (1), 

bovinos (T. saginata) e suínos (T. solium) infectam-se inicialmente pela ingestão de 

vegetação contaminada por ovos ou proglotes grávidas (2), as oncosferas penetram na parede 

intestinal, caindo na circulação sanguínea e linfática e fixando-se nos músculos (3), humanos 

infectam-se pela ingestão de carne crua ou mal passada (4), escólex se fixam no intestino (5), 

vermes adultos no intestino delgado (6). Estádio infectante (d) e estádio infectante (i) 

(Adaptado de CDC, 2011). 
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1.2  Cisticercose 

 

A cisticercose é a afecção com maior gravidade para o ser humano, cujas manifestações 

clínicas não dependem somente da localização, como também do número de parasitos, 

estádio de desenvolvimento do cisticerco e das características orgânicas do hospedeiro. As 

manifestações clínicas de maior importância ocorrem quando o parasito se aloja no SNC 

causando a neurocisticercose (NCC) que se destaca por sua extensa diversidade clínica e pela 

gravidade dos sintomas (Pitella 1997). O homem neste caso é considerado hospedeiro 

intermediário, sendo infectado somente pela forma larvária (Cysticercus cellulosae) de 

Taenia  solium. (Del Brutto & Sotelo 1988; Flisser 1991). Ao atingir os tecidos através da 

circulação sangüínea e linfática o cisticerco desenvolve-se em aproximadamente dois meses, 

mais freqüentemente, no SNC (Del Brutto & Sotelo 1988), músculo esquelético, olhos, pele e 

coração (Lino-Jr et al., 2002; Flisser 1991). 
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1.3  Epidemiologia da Neurocisticercose 

 

A Neurocisticercose (NCC) é a forma mais freqüente da cisticercose, uma doença 

considerada como um marcador biológico do desenvolvimento social e econômico de uma 

comunidade (Prasad et al., 2008). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a NCC 

é responsável por 50.000 óbitos anuais em países subdesenvolvidos e em vias de 

desenvolvimento, principalmente da Ásia, África e América Latina (WHO 2010). 

 A NCC é identificada como a principal causa de epilepsia ativa em 26,3% dos 53,8% 

dos pacientes em clínicas neurológicas de países em desenvolvimento, incluindo a América 

Latina (Del Brutto et al. 2005). A afecção é responsável por até 2% das admissões 

neurológicas e neurocirúrgicas no Sul da Califórnia e mais de 100 casos anuais nos Estados 

Unidos (Prasad et al. 2008). Schenone et al.(1982) relataram a existência da NCC em 18 

países da América Latina, com uma estimativa de 350 mil pacientes. 

 A freqüência desta enfermidade no Brasil, em autópsias, varia de 0,12 a 9%, na clínica 

de 0,03 a 13,5%, e nos estudos soroepidemiológicos de 0,68 a 6,2%. As áreas endêmicas 

estão compreendidas nos estados da região central do Brasil além de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. O gênero masculino é o mais atingido e a 

procedência é em maior parte oriundos da zona rural. O quadro clínico preponderante é a 

epilepsia seguida de cefaléia e hipertensão intracraniana (Agapejev 2003). Em estudo com 

pacientes internados no Hospital das Clínicas de São Paulo, capital, Machado et al. (1988), 

observaram incidência de 0,2% de cisticercose, tanto no período de 1969 a 1978, quanto entre 

1979 e 1985.   

 A maioria dos indivíduos infectados está na faixa etária entre 20 e 50 anos de idade, o 

impacto socioeconômico da NCC é variado, com sofrimento individual e da sociedade. Em 

termos numéricos, a cisticercose acarreta perdas anuais superiores a 3 ou 4 bilhões de dólares 

em atendimentos médicos e intervenções cirúrgicas, além de, medidas de controle e prejuízos 

na produção animal (Hoberg 2002). A gravidade da doença pode ser ajuizada pela sua 

letalidade que varia de 16,4% a 25,9% (Takayanagui & Leite, 2001). 
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1.4  Fisiopatologia da Neurocisticercose 

 

Em decorrência da grande variabilidade dos aspectos anatomopatológicos que a NCC 

pode assumir, é possível agrupar algumas formas anatomoclínicas básicas que refletem a 

forma do cisticerco presente, o estado de viabilidade da larva, sua localização e número, além 

do grau de reatividade imunológica do hospedeiro. As conseqüências sobre o SNC e seus 

envoltórios dependem da combinação desses elementos, resultando em processos 

inflamatórios, compressivos e obstrutivos, que podem associar-se ou não entre si. Os 

processos obstrutivos originam-se do bloqueio da circulação liquórica por cisticercos 

localizados nos ventrículos ou no espaço subaracnóideo. Mais freqüentemente, entretanto, a 

obstrução é induzida pelo desenvolvimento de granulações subependimárias, nos casos de 

NCC ventricular, e por leptomeningite crônica fibrosante, nos casos de NCC subaracnóidea. 

Em alguns casos pode-se observar mais de uma forma anatomoclínica ocorrendo ao mesmo 

tempo, recebendo o nome de forma combinada, dificultando ainda mais o diagnóstico e 

tratamento nesses casos (Flisser 1982).  

A variabilidade da doença resulta em várias classificações baseadas em características 

anatômicas (parenquimal, subaracnóidea, intraventricular e espinhal ou medular); em 

sintomas clínicos (distúrbios mentais, síndromes localizadas, aumento da pressão intracranial 

e síndrome da pressão medular); pela atividade da doença avaliada por tomografia 

computadorizada e análise do líquor (formas ativa e inativa) e ainda de acordo com o seu 

prognóstico (formas benignas ou malignas) (Pittella 1997, Agapejev 2003). 

 No caso da NCC humana ao analisar o parasito, do ponto de vista morfológico, a 

interação parasito-hospedeiro é classificada em quatro etapas de desenvolvimento que são: 

vesicular, vesicular coloidal, granular nodular e nodular calcificada.  O cisticerco é 

considerado viável quando está na etapa vesicular (EV), isto é, com uma membrana 

transparente contendo líquido e a larva invaginada em seu interior, sendo que há áreas de 

tegumento do parasita histologicamente intactas, e outras áreas com infiltrado inflamatório no 

hospedeiro e discreta gliose. Nessa primeira etapa, a resposta imune pode variar de tolerância 

até intensa resposta inflamatória. A próxima etapa é a vesicular coloidal (EVC), que se 

caracteriza por necrose da larva e a vesícula aparece mais espessa e com líquido turvo ou 

fracamente gelatinoso e esbranquiçado. O escólex apresenta sinais de degeneração hialina. 

No tegumento do parasito observam-se alterações, tais como, infiltrado inflamatório com 

linfócitos, neutrófilos, monócitos e células gigantes do tipo corpo estranho, além de 
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fibroblastos e fibras colágenas. No tecido do hospedeiro, as arteríolas vizinhas ao parasito 

apresentam endarterite e necrose fibrinóide na túnica média, encontrando-se, eventualmente, 

oclusão completa da luz vascular por proliferação endarterial ou trombo. A terceira etapa é a 

granular nodular (EGN), na qual a vesícula tende a reduzir seu tamanho, tornando seu 

conteúdo semi-sólido. Nessa etapa, visualizam-se restos do parasito, o escólex é transformado 

em um grânulo mineralizado e o infiltrado inflamatório é composto por células 

mononucleares. Na etapa final ou etapa nodular calcificada (ENC), os constituintes do 

parasita não são identificados, resultando em um nódulo sólido, mineralizado, rodeado 

totalmente por tecido conjuntivo denso não modelado (Pittella 1997; Lino-Jr et al., 2002). 

 Analisando microscopicamente as lesões causadas pela cisticercose no SNC, observa-

se uma variação das lesões de acordo com a viabilidade dos parasitos. Quando viáveis, 

praticamente não induzem reação inflamatória apresentando alguns fibroblastos ou 

condensação do tecido nervoso central com discreta gliose. Por outro lado, quando o parasito 

morre, observam-se várias características da reação inflamatória: têm-se um infiltrado 

pleomórfico com neutrófilos, linfócitos, células plasmáticas, histiócitos e células gigantes 

multinucleadas do tipo corpo estranho, além de fibroblastos e fibras colágenas em graus 

variáveis, de acordo com a gravidade da inflamação e o tempo de morte do parasito. O 

exsudato inflamatório apresenta maior intensidade na região em que se encontram os restos 

do parasito morto, a confluência da reação inflamatória e fibrose ocorrem principalmente nas 

áreas de meningite basal crônica. Pode-se encontrar gliose e um amolecimento das lesões 

parenquimatosas cerebrais, variáveis segundo o estádio e a viabilidade dos parasitos 

(Márquez-Monter 1972; Pittella 1997). 

 Os diferentes tipos de lesões em qualquer parte do corpo humano produzidas pela 

infecção por cisticercose dependem fundamentalmente do tempo transcorrido após a 

infecção, a qual está principalmente relacionada com a viabilidade do parasito, com a carga 

parasitária, com a localização e finalmente o estádio do cisticerco, assim como a 

possibilidade de uma reação imune-inflamatória quando se destrói o mesmo (Márquez-

Monter 1972; White Jr 2000). 

 Ao penetrar por via hematogênica o embrião hexacanto pode alojar-se nos tecidos ou 

cavidade do SNC, recebendo o nome de neurocisticerco. Analisando macroscopicamente 

encéfalos infectados com cisticercos, distingue-se quatro formas principais de NCC: 1) forma 

meníngea; 2) forma ventricular; 3)forma parenquimatosa e 4) formas mistas (Garg et al., 
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2008). De acordo com Del Brutto e Sotelo (1988), as formas meníngeas e ventriculares são as 

predominantes.  

 No SNC os cisticercos podem ser encontrados nas fossas anteriores, média ou 

posterior, dentro e fora do parênquima, podendo também, em raras situações, serem 

localizados no canal raquidiano. Na fase inicial de todas as formas de infestação, os parasitos 

são pequenos e sólidos; entretanto, rapidamente se desenvolvem para a forma cística. 

Aproximadamente metade dos casos que se examinam nas autópsias mostram um ou dois 

cisticercos, os quais, dependendo de sua localização, poderão ou não ter cursado com 

sintomas (Márquez-Monter 1972). 

 As infestações múltiplas habitualmente comprometem o sistema circulatório do 

líquido cefalorraquidiano (LCR); por outro lado, somente um cisticerco do tipo racemoso 

fixado no quarto ventrículo, pode produzir sintomas de hipertensão intracranial. A duramáter 

habitualmente não é afetada e apresenta-se intacta; as meninges pia-aracnóides, geralmente 

encontram-se espessadas em sua base quando os cistos se rompem e produzem uma reação 

inflamatória, que se manifesta por um exsudato espesso, leitoso ou amarelado. Esta lesão tem 

sido considerada como meningite basal cisticercosa (Márquez-Monter 1972; Pittella 1997). 

 Ao exame macroscópico do cérebro, podem-se encontrar cisticercos na convexidade 

ou na base, em secções coronais no parênquima e nos ventrículos. Habitualmente os 

cisticercos da convexidade se encontram incrustados no córtex cerebral e parcialmente oculto 

nas circunvoluções, raras vezes livres. As vesículas parenquimatosas são encontradas mais 

comumente na substância cinzenta que na substância branca, o que pode-se explicar com base 

na circulação cerebral. Os diferentes graus de maturação do parasito podem ser vistos, 

quando se observam as formas imaturas que alcançam de 2 a 3 cm de diâmetro junto com os 

cistos, alguns dos quais chegam a alcançar mais de 10cm de diâmetro. Uma explicação para a 

variabilidade dos cistos poderia ser devido às diferentes capacidades de maturação do 

parasito ou as propriedades nutricionais do lugar no qual se implantam podem influir na 

variação da forma dos mesmos (Márquez-Monter 1972; Flisser et al. 1982). 

O espessamento inflamatório das meninges (meningite) produzem uma aracnoidite 

aderente o que habitualmente bloqueia a circulação do líquor no espaço subaracnóideo, 

resultando em um tipo de hidrocefalia comunicante. Também ocorrem em casos que o 

cisticerco pode alojar-se no aqueduto de Silvius ou no quarto ventrículo, produzindo um tipo 

de hidrocefalia não comunicante. O grau de dilatação ventricular depende principalmente da 

gravidade e duração da obstrução (Agapejev et al. 2007). As formas meníngeas apresentam 
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reação inflamatória e fibrose quando os parasitos viáveis se alojam nas leptomeninges da 

convexidade ou na base do cérebro. Quando ocorre a morte, existe considerável inflamação 

manifestada essencialmente por neutrófilos, com posterior aparecimento de células gigantes 

multinucleadas do tipo corpo estranho ao redor da membrana do parasito e raras vezes 

encontram-se  eosinófilos no infiltrado inflamatório (Pittella 1997). Numerosas arteríolas na 

região próxima ao parasito apresentam endarterite característica e em outras ocasiões 

observa-se necrose fibrinóide na túnica média. Nos casos de oclusão completa da luz vascular 

por proliferação endoarterial ou obstrução produzida por trombos, o parasito necrosado ou 

seus restos podem ser identificados no exsudato inflamatório e habitualmente estão rodeados 

por células gigantes multinucleadas. O exsudato inflamatório pode estender-se ao córtex 

subjacente no qual encontram-se o infiltrado linfocítico perivascular e modificações nos 

neurônios e células gliais. Esta forma representa a variedade meningoencefálica da 

cisticercose. Quando existe um extenso exsudato inflamatório na base do cérebro em 

conjunto com o aspecto macroscópico, as modificações são características de meningite 

cisticercosa. Nesta condição, além da reação do tipo inflamatória descrita, pode-se observar 

fibrose, granulomas de corpo estranho e reação inflamatória discreta constituída por linfócitos 

(Márquez-Monter 1972; Garg et al., 2008). 

 Em algumas ocasiões os cistos aderem-se entre si formando conglomerados ou uma 

grande vesícula lobulada de paredes delgadas, translúcidas e sem escólex em seu interior, 

recebendo o nome de cisticerco racemoso. A forma racemosa é observada com maior 

freqüência associada com a meningite cisticercóide. Possivelmente resultado de episódios 

irritativos recorrentes nas meninges em reação ao parasito, ocasionando uma meningite 

proliferativa e por razões puramente físicas, devido ao constante movimento do LCR, 

principalmente nos ventrículos laterais, o cisticerco aderido nessa região se estende na 

direção do fluxo do líquor. A possibilidade de que este tipo de cisticerco perca suas estruturas 

parasitárias internas e adquira seu aspecto macroscópico típico, dando origem a uma 

variedade racemosa, parece ser devido à sua localização. Corroborando com esta afirmação, 

tem-se que praticamente todos os cisticercos que se encontram nas cavidades ventriculares ou 

espaços subaracnóideos (Márquez-Monter 1972; Pittella 1997). As vesículas grandes podem 

produzir um quadro de lesão do tipo ocupativo, com expansão do SNC circundante no 

cérebro, cerebelo ou raras vezes na medula espinhal.  

Quando existem poucos cisticercos no parênquima, com freqüência os parasitos 

morrem e calcificam (Del Brutto et al. 2001). A forma mais comum da enfermidade é 



 

11 

 

observada principalmente em crianças. Nelas o quadro macroscópico  descreve a presença de 

numerosos orifícios, que representam uma invasão maciça de parasitos pequenos que não 

conseguem chegar a um estado adulto de desenvolvimento (Márquez-Monter 1972). 

 Na forma parenquimatosa, a presença das formas imaturas no parênquima cerebral, 

talo, cerebelo e medula, produzem infiltração por linfócitos, com ou sem gliose e compressão 

do tecido nervoso. Por outro lado, os parasitos mortos produzem uma reação inflamatória 

similar a que se descreve na forma meníngea, embora raras vezes cheguem a ser confluentes 

ou produzirem uma liquefação do tecido cerebral. Os parasitos calcificados freqüentemente 

estão rodeados por uma fina camada de tecido fibroso e gliose. Sua presença em uma zona 

ativa do cérebro pode originar sinais de focalização assim como convulsões e outras 

manifestações clínicas; por outro lado, podem permanecer silenciosos sem produzir sintomas 

(Del Brutto et al. 2001; Márquez-Monter 1972; White Jr 2000). 

Na forma ventricular os parasitos podem ser simples ou múltiplos, imaturos ou 

adultos, livres no LCR ou aderidos na camada ependimal dos ventrículos. Ao se aderirem os 

cisticercos adquirem uma forma pendiculada, muitas vezes atuando como uma válvula 

tamponando os ductos dos ventrículos. A ependimitis granularis consiste em uma reação 

inespecífica com proliferação celular na superfície dos ventrículos, que recebe o nome de 

ependimite (Agapejev et al. 2007). Raras vezes os parasitos produzem uma reação 

inflamatória grave, embora possamos encontrar ependimite. Essas granulações distribuem-se 

regularmente formando áreas com a aparência de pequenas gotas de água, cada granulação 

apresenta-se bem limitada e translúcida, nas quais observam-se na superfície ependimária 

áreas bem conservadas e áreas granulares com interrupção do epitélio cuboidal do epêndima 

com discreta proliferação vascular, edema, infiltração linfocitária e gliose do tecido nervoso 

subjacente (Agapejev et al. 2007). Nos pontos de inserção dos cisticercos no sistema 

ventricular pode-se observar infiltrado inflamatório constituído de linfócitos e um grau 

variável de gliose com ruptura da cobertura ependimária. O hospedeiro forma uma cápsula 

reativa fibrosa externa ao cisto, o qual é composto por fibras colágenas e com distribuição 

irregular, células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho, assim como focos de 

linfócitos, neutrófilos e histiócitos (Márquez-Monter 1972). 

 Na complicação intraventricular cerebral da NCC, a hidrocefalia, observa-se uma 

meningite basal cisticercosa produzida por um mecanismo similar ao que se observa na 

meningite tuberculosa com o bloqueio da absorção do líquor na região do espaço 

subaracnóideo  que é realizada pelas vilosidades aracnóideas presentes nos sinos venosos, 
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produzindo um tipo de hidrocefalia comunicante. Não é rara a localização de um cisticerco 

no sistema ventricular que atue como uma válvula, produzindo uma obstrução do aqueduto de 

Silvio ou do quarto ventrículo; esta última complicação habitualmente é produzida pela forma 

racemosa do parasito. A forma mais freqüente de hidrocefalia é a que se observa associada 

com a meningite basal cisticercosa. A hidrocefalia crônica tratada cirurgicamente, com 

freqüência se complica com meningite purulenta e ependimite. Pode ainda ocorrer 

crescimento assimétrico dos ventrículos, quando existe pressão interna nos mesmos, 

produzida pela presença dos parasitos (Márquez-Monter 1972; Gasparetto et al. 2008). 
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1.5  Resposta imune da Neurocisticercose Humana 

 

 Em muitas doenças infecciosas ocorre um aumento evidente da resposta imune 

inflamatória do hospedeiro direcionada ao patógeno podendo resultar em benefícios ou 

prejuízos ao tecido adjacente do hospedeiro. A resposta imune inflamatória pode ser ambígua 

em termos de mecanismos fisiológicos, nos quais a destruição do parasito, muitas vezes, 

implica em lesão tecidual do hospedeiro provocando inflamação, necrose e fibrose. Este pode 

ser o caso da NCC, onde a resposta imune pode levar a destruição do cisticerco, além de 

promover lesões inflamatórias nos tecidos próximos quando efetores imunes se ligam aos 

antígenos do parasito. Embora, uma forte resposta imune no hospedeiro possa proteger de 

muitas formas graves de infecção, em outras, elas podem resultar em reações inflamatórias 

cerebrais com conseqüências clínicas graves (Del Brutto et al., 2001; Sciutto et al., 2007). 

 A identificação dos principais cenários orgânicos onde ações e mecanismos da 

resposta imune interagem com o parasito para induzir proteção e/ou lesão, podem servir para 

desenvolver estratégias eficientes e seguras para a prevenção e tratamento da NCC (Sciutto et 

al., 2007). 

Quando um patógeno entra em um organismo imunocompetente, a reposta 

imunológica inata e adaptativa é desencadeada pelo hospedeiro, podendo culminar na 

destruição do patógeno e/ou de tecidos do hospedeiro. O SNC possui um conjunto de 

mecanismos que trabalham para manter sua condição imunoprivilegiada sob circunstâncias 

normais, porém, podem desenvolver resposta inflamatória durante infecções e lesões. 

Durante infecções, vários mecanismos agem juntos induzindo a produção de mediadores 

inflamatórios como quimiocinas, moléculas de adesão e citocinas (Chavarria et al. 2003), que 

culminam na infiltração de leucócitos e o desenvolvimento de resposta imune adaptativa 

patógeno específica (Ransohoff et al. 2003). Um dos principais mecanismos envolvidos neste 

processo ocorre pelo reconhecimento direto dos microrganismos pelas células do tecido 

nervoso, como as micróglias, com subsequente geração de condições inflamatórias 

importantes na iniciação da resposta imune no SNC (Alvarez et al. 2010). Estudo recente 

demonstrou que o sistema imune inato do hospedeiro possui um importante papel no 

reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) que constituem 

uma família de moléculas microbianas (Kumar et al. 2009). Os PAMPs por sua vez, são 

reconhecidos pela família dos receptores de reconhecimento padrão (PRRs) expressos pelas 

células do hospedeiro como os receptores semelhantes ao Toll (TLRs) e NOD (NLRs) (Akira 
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et al. 2006). No caso dos TLRs, eles detectam PAMPs de uma ampla gama de patógenos 

como bactérias, vírus, fungos e protozoários. Uma vez que os PAMPs foram reconhecidos 

pelos TLRs, a ativação desses receptores induz a produção e liberação de óxido nítrico (NO) 

que podem matar diretamente os patógenos, além de induzir a produção de mediadores 

proinflamatórios que levam ao recrutamento de células imunológicas e instalação de uma 

resposta imune adaptativa (Alvarez et al. 2010). Treze TLRs já foram identificados em 

mamíferos (Beutler et al. 2004), sendo que alguns foram encontrados expressos em células do 

SNC e leucócitos infiltrados em modelos experimentais (Alvarez et al. 2010).  

 A eficácia protetora ou patogênica da resposta imune inata depende muito da geração 

de uma inflamação não-específica local ao redor do parasito, enquanto que a resposta imune 

adaptativa apóia-se em uma proliferação clonal seletiva de células linfóides e da posterior 

diferenciação para células efetoras do tipo Th1, Th2 e outros tipos, além de células 

reguladoras, com subseqüente produção de várias citocinas e ativação de células plasmáticas 

resultando na produção de anticorpos específicos (White Jr et al. 2000; Sciutto et al. 2007). 

 Na NCC humana, a grande diversidade das formas clínicas sugere que a origem dessa 

multiplicidade envolva a complexa participação de diversos fatores do sistema imunológico 

(Flisser et al. 1991; Sciutto et al. 2007). 

 Os tipos celulares associados com a inflamação no SNC são todas as células 

envolvidas com a resposta inflamatória como linfócitos T e B, células reguladoras, 

plasmócitos, macrófagos, células epitelióides, neutrófilos, eosinófilos e mastócitos. Em 

relação às citocinas, observa-se a presença de citocinas pró-inflamatórias (IFN-γ, IL-6 e IL-

18), citocinas do tipo Th2 (IL-4 e IL-13), citocinas antiinflamatórias (IL-10 e TGF-β). Pode-

se observar também um aumento na expressão de moléculas associadas com a apresentação 

de antígenos e moléculas de adesão (Rodriguez-Sosa et al. 2004; Sciutto et al. 2007) 

 Estudos com amostras de líquor em pacientes com NCC sintomática, detectaram 

níveis aumentados de citocinas inflamatórias (Chavarria et al. 2005), junto com as citocinas 

pró-inflamatórias como a IL-1β e TNFα, nos casos onde os cisticercos localizavam-se no 

espaço subaracnóideo. Também foram detectados altos níveis de IL-10, uma citocina 

imunodepressora produzida inicialmente por células Th1 e por  T reguladoras (Treg) que 

possivelmente participam na regulação da inflamação na NCC, minimizando os danos ao 

tecido do hospedeiro (Chavarria et al. 2005; Belkaid 2007). 

 As lesões no SNC, como nos acidentes vasculares cerebrais (AVCs), induzem uma 

imunodepressão sistêmica, que é caracterizada por uma modificação para um padrão de 
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citocinas do tipo Th2 que resultam no aumento da neuroproteção e regeneração (Terrazas 

2008). 

 Estudando as células mononucleares no sangue periférico de pacientes com NCC 

ativa, Bueno et al. (2004) observaram que essas células produziam principalmente IL-4, IL-

12 e TNFα, enquanto que nos casos de NCC inativa, essas células produziam IL-6, IL-10, IL-

12 e TNFα. 

 O estudo da resposta imune na NCC humana tem permitido esboçar padrões de 

resposta em indivíduos que tiveram contato com o parasito. Pode-se observar  diferenças nos 

padrões de resposta imune em indivíduos que vivem em áreas não endêmicas com aqueles 

que moram em comunidades rurais altamente endêmicas, estes possuem altos níveis de 

proliferação de linfócitos antígeno-específico e níveis de anticorpos IgG, além de um perfil 

misto de citocinas do tipo Th1/Th2, caracterizado pela produção de TNFα e IL-10 após a 

estimulação antígeno-específico de células linfóides mononucleares periféricas, resultando 

em uma reposta final reguladora (Sciutto et al. 2007). 

 A resposta inflamatória desencadeada pelo cisticerco no SNC pode levar ao aumento 
local de células inflamatórias que chegam através das principais rotas de infiltração 
leucocitária (vasos parenquimais, vasos do espaço subaracnóideo e plexo coróide) (Ransohoff 
et al. 2003), além de citocinas e peptídeos que regulam múltiplas funções e normalmente 
desencadeiam interações imprevisíveis, como a produção de citocinas próinflamatórias como 
IFN-γ,  IL-18 e IL-6. A IL-6 é uma das principais citocinas associadas à inflamação no SNC 
e exerce um papel fundamental na regulação geral de neurônios, astrócitos e micróglia. 
Níveis elevados dessas citocinas têm sido descritos em diferentes doenças infecciosas 
(Sciutto et al. 2007). A IL-6 foi descrita originalmente como sendo uma citocina indutora de 
resposta imune e inflamatória, além de ser produzida por linfócitos que estimulavam a fase 
final de maturação dos linfócitos B em plasmócitos. Ela  está relacionada com diversos 
processos como hematopoese, respostas de fase aguda, remodelamento ósseo e processos 
metabólicos. No SNC a IL-6 pode iniciar a resposta celular mediando inflamação, 
neurogênese, gliogênese, crescimento e sobrevivência celular, mielinização e 
desmielinização, apesar de ser normalmente expressa em baixas concentrações. (Wei et 
al.2011; Spooren et al. 2011). Interleucina 6 exerce um papel fundamental na 
neuroinflamação, que resulta na ativação das células imunes residentes, conhecidas como 
micróglia e astrócitos. Uma vez ativadas sofrem proliferação e hipertrofia, produzindo 
inúmeros mediadores inflamatórios e fatores de crescimento, resultando em astrogliose e 
microgliose (Spooren et al. 2011). Seu possível papel neuroprotetor pode contribuir na 
prevenção de efeitos indesejáveis da resposta inflamatória, além de participar na modulação 
imune no eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (Sciutto et al. 2007). 

Enquanto que a IL-5 pode induzir infiltração e ativação de eosinófilos no SNC, podem 
induzir a liberação de mediadores inflamatórios retornando o estado da doença para uma fase 
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inflamatória. A produção dessas citocinas no SNC pode ser importante na indução e ativação 
de uma resposta imune do tipo Th1, embora direcionada para a destruição do parasito, o 
processo inflamatório desencadeado pode causar danos ao cérebro do hospedeiro, 
provocando disfunção sináptica e morte neuronal (Rodriguez-Sosa et al. 2004; Sciutto et al. 
2007). 

 A habilidade da IL-10 em regular a produção de mediadores imunes pelas micróglias 

e assim, diminuir a resposta próinflamatória induzida pelo parasito pode resultar em uma 

resposta inflamatória sem danos ao SNC. Seu efeito sobre as células gliais residentes pode 

limitar as lesões inflamatórias em resposta ao cisticerco e pode induzir uma redução na 

inflamação em regiões próximas aos parasitos, principalmente aqueles localizados no 

parênquima como observado em muitos casos de NCC em humanos (Sciutto et al. 2007; 

Terrazas et al. 2008). 

 A resposta inflamatória em humanos depende do estádio evolutivo do parasito e da 

resposta imune celular. Estudos recentes têm demonstrado em humanos que macrófagos 

próximos ao parasito apresentam baixa expressão de moléculas MHC-II, enquanto que 

células mais distantes da região do parasito apresentam altos níveis de expressão da mesma 

molécula. Esses achados claramente sugerem que os antígenos do cisticerco podem inibir 

diretamente a maturação e ativação das células apresentadoras de antígenos (APCs), bem 

como, diminuir a resposta imune antiparasitária facilitando a cronicidade da infecção. O que 

nos leva à acreditar na capacidade intrínseca do parasito viável e suas moléculas associadas 

em provocar uma inibição na atividade celular na NCC (Alvarez et al. 2008). 

Já a resposta imune humoral na NCC está relacionada com a magnitude da infecção. 

Esse tipo de resposta é maior em pacientes com múltiplos cistos, quando comparados com 

infecções com cistos únicos. Várias classes de imunoglobulinas são produzidas como 

anticorpos específicos contra o parasito (IgG, IgM e IgE). O tipo mais freqüente é a IgG, 

subtipo IgG2b, IgG2a e IgG1 no soro, LCR e saliva, sugerindo uma infecção crônica 

(Terrazas et al., 1998). Após a segunda semana de infecção há um significante aumento na 

produção de IgG2a, depois este subtipo é inibido. Cistos obtidos de cérebros infectados com 

cisticercos demonstraram IgG, IgM, IgA e IgE do hospedeiro em sua superfície e fluído, 

sugerindo que os parasitos sobrevivem recobrindo-se de imunoglobulinas do hospedeiro, 

provavelmente através de receptores para a porção Fc dos anticorpos presentes na superfície 

de seu tegumento, na tentativa de burlar o sistema imune do hospedeiro (Flisser 1991). A 

evasão imune pelo parasito pode resultar de: isolamento de antígenos glicoproteicos 

importantes em seu interior, ligação de alguns antígenos do hospedeiro à parede do parasito 
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(mimetismo molecular), aumento de células Tregs, ativação policlonal de linfócitos B, 

variação antigênica em casos de múltiplo parasitismo, inibição da fração C1q do sistema 

complemento e ligação do parasito à porção Fc dos anticorpos do hospedeiro (Pittella 1997).  

 A resposta imune detectada na NCC humana vai da completa ausência de resposta 

(assintomática) até uma severa resposta inflamatória (sintomático) (Del Brutto et al. 2005). 

Em muitos casos, parasitos viáveis possuem pouca inflamação ao seu redor, condizentes com 

os quadros assintomáticos relatados na NCC. Em contraste, a grande maioria dos casos 

sintomáticos da doença são caracterizados por uma intensa resposta imunológica no tecido do 

hospedeiro (Cardona et al. 2003). Assim, o mecanismo fundamental pela qual a resposta 

imune do hospedeiro reage à cisticercose experimental e natural ainda está sendo esclarecida 

(Del Brutto et al. 2005). 
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1.6 Taenia crassiceps 

 

A Taenia crassiceps é um helminto da família Taenidae, ordem Cyclophyllidea e 

classe Cestoda. A forma larval ou cisticerco é chamada de Cysticercus longicollis. Este mede 

em torno de 4-5 mm de diâmetro e apresenta escólex invaginado capaz de produzir inúmeros 

brotamentos na superfície de sua membrana (Freeman 1962; Maillard et al.1998). As formas 

adultas da T. crassiceps parasitam o intestino delgado de canídeos, especialmente raposas, 

coiotes e cães domésticos (Freeman 1962; Arocker-Mettinger et al.1992; Shimalov e 

Shimalov 2003). Estes por sua vez, eliminam em suas fezes as proglotes grávidas contendo os 

ovos, que são ingeridos por roedores, seus hospedeiros intermediários. Os embriões 

hexacanto (6 a 8 µm de diâmetro) eclodem no trato digestório dos hospedeiros intermediários 

e penetram pela mucosa, migrando por via linfática e ou sanguínea até se alojarem em um 

determinado órgão ou cavidade, onde se desenvolve a larva metacestóide ou cisticerco que se 

multiplica por diversos brotamentos formados a partir de sua membrana externa (Figura 2). 

Os brotamentos destacam-se do cisticerco inicial aproximadamente quatro semanas após seu 

surgimento. O hospedeiro definitivo (os canídeos), geralmente um predador do hospedeiro 

intermediário, ingere as larvas metacestóides e desenvolve o helminto adulto 34 a 70 dias 

após a infecção, sendo possível a visualização de ovos nas fezes depois de cinco a seis 

semanas. Os cisticercos são liberados durante a digestão da carne e o escólex desenvagina 

sob ação da bile, fixando-se no intestino delgado. Nestes hospedeiros a infecção se mantém 

naturalmente até um período de cerca de nove semanas e posteriormente, evolui para a cura 

espontânea. Em hospedeiros intermediários e acidentais (paratênicos) não foi relatada a cura 

espontânea (Freeman 1962; Maillard et al. 1998) (Figura 2). 

 T. crassiceps foi identificada primeiramente como um parasito de raposas vermelhas 

(Vulpes vulpes), sendo encontrado principalmente na Europa (Freeman 1962). Porém, foi 

relatada sua presença na Grécia, parasitando raposas, lobos, chacais e gatos selvagens 

(Papdopoulos et al.1997). Na Alemanha foi descrito infectando texugos, raposas, fuinhas e 

gatos (Loos-Frank & Zeyhle 1982; Ballek et al. 1992; Wessbecher et al.1995; Pfeiffer et 

al.1997) além de outros. No entanto os hospedeiros mais comuns deste cestóide são roedores, 

sendo identificados também, em marmotas, lêmures, cães e gatos domésticos (Freeman 1962; 

Deblock & Petavy 1983; Dyer & Greeve 1998; Brojer et al. 2002). 
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Figura 2: Ciclo biológico da Taenia crassiceps, com seus hospedeiros definitivos, canídeos, 

(1) – ovo presente nas fezes (2) – hospedeiros intermediários, roedores (3) –, cisticerco (fase 

larval) (4) e hospedeiros paratênicos – mamíferos como o homem, lêmures e animais 

domésticos (5) (Adaptado de Freeman 1962; Vinaud et al. 2007). 

 Pode ainda ocorrer a cisticercose causada por T. crassiceps em humanos de forma 

acidental, atuando assim como hospedeiro paratênico deste parasito. A cisticercose humana 

por T. crassiceps ocorre principalmente em indivíduos imunodeprimidos como indivíduos 

portadores de HIV (François et al.1998) ou com neoplasias como o linfoma (Heldwein et al. 

2006). No entanto, indivíduos imunocompetentes também podem desenvolver cisticercose 

por T.crassiceps (Arocker et al. 1992). Existem outros casos descritos na literatura de 

cisticercose no sistema nervoso central e no subcutâneo em animais domésticos como cães e 

gatos ressaltando a importância destes na transmissão e incidência da cisticercose humana por 

T. crassiceps (Wunschmann et al. 2003).  
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1.7 O modelo experimental da Taenia Crassiceps 

 

 A infecção de hospedeiros intermediários com cisticercos de T. crassiceps é um ótimo 

modelo experimental para se estudar os mecanismos da relação parasito-hospedeiro na 

cisticercose e neurocisticercose (Terrazas 2008). A fase larvária de T. crassiceps pertencente 

à cepa ORF, é utilizada atualmente como modelo experimental para estudo da cisticercose 

humana, por meio da inoculação dos cisticercos na cavidade peritoneal de camundongos 

BALB/c isogênicos sendo mantidos indefinidamente por inoculações subsequentes a cada 60 

dias de infecção (Freeman 1962, Esch & Smyth, 1976). Os cisticercos provenientes da 

cavidade peritoneal de camundongos BALB/c, podem ser divididos em três fases de acordo 

com seus aspectos macroscópicos. A fase inicial é caracterizada por um cisticerco translúcido 

e pequeno, que mede aproximadamente 2 µm de diâmetro (Figura 3A). O cisticerco na fase 

inicial aumenta seu tamanho, mantendo-se translúcido, porém com numerosos brotamentos 

em sua superfície, sendo denominado de cisticerco em fase larval (Figura 3B). No decorrer de 

seu desenvolvimento, ele torna-se mais opaco com poucos brotamentos, sendo chamado de 

cisticerco em fase final (Figura 3C) (Vinaud 2007). Sabendo-se que estas larvas não possuem 

escólex, portanto não têm a capacidade de desenvolver o helminto adulto, estes estudos da 

cisticercose intraperitoneal experimental vêm sendo realizados com relativa facilidade, pois, 

além de se multiplicarem rapidamente no peritônio do animal, estes cisticercos apresentam 

grande similaridade antigênica com cisticercos de T. solium, facilitando o estudo e a 

compreensão dos processos inflamatórios locais e sistêmicos, a fim de se avaliar a resposta 

geral do hospedeiro frente a este patógeno (Vaz et al. 1997).  

 

Figura 3:  Aspectos macroscópicos de cisticercos da T. cracisseps provenientes da cavidade 

peritoneal de camundongos BALB/c fêmeas após 60 dias de infecção. (A) cisticerco em fase 

inicial; (B) cisticerco em fase larval e (C) cisticerco em fase final. 
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1.8 A resposta imune no modelo murino da neurocisticercose experimental 

 

Uma vez no SNC, na fase inicial da infecção, os parasitos liberam glicoproteínas do 

seu tegumento no ambiente que ligam-se as lectinas na superfície das células do hospedeiro, 

sendo fagocitadas pelos macrófagos (Alvarez et al. 2008). Esta é uma das estratégias de 

evasão do sistema imune do hospedeiro utilizada pelo parasito. Diferente de outras infecções 

helmínticas, a resposta imune na NCC murina é do tipo Th1, porém, ela não resolve a 

infecção (Terrazas 2008). Possivelmente devido à estratégia de evasão.  

Na NCC murina, baixas quantidades de parasitos podem ser hábeis em promover uma 

resposta inicial do tipo Th1 com o potencial de eliminar patógenos em pequenas quantidades 

(Alvarez et al. 2010). Porém, a resposta imune inicial pode estar diminuída pela ação de 

glicoconjugados liberados do tegumento dos cisticercos, utilizados como mecanismo de 

evasão e modulação da resposta imune.(Alvarez et al. 2008 e 2010). O acúmulo desses 

antígenos, que possuem uma natureza bioquímica complexa, no interior das células 

fagocitárias pode interferir nas vias intracelulares envolvidas com a apresentação de 

antígenos pelas moléculas de histocompatibilidade, inibindo a ativação das células T (Alvarez 

et al. 2010). Além de se ligarem a moléculas de iniciação das vias do complemento, 

impedindo a sua ativação, bem como linfócitos e produção de citocinas (White Jr et al., 

2000). 

 Estudos realizados em modelos experimentais tem mostrado o aparecimento de uma 

abundante resposta inflamatória nos primeiro dois dias após a infecção. Os granulomas 

iniciais são predominantemente associados a uma resposta do tipo Th1 com abundantes 

neutrófilos, macrófagos, células natural killers (NK), células T gama-delta (Tγδ), células T 

alfa-beta (Tαβ); porém, em granulomas maduros observou-se uma mistura de resposta do tipo 

Th1 e Th2 (IL4). Portanto, a resposta do tipo Th1 parece exercer um importante papel na 

patogênese da doença e eliminação do parasito, enquanto que a IL-4 e a resposta do tipo Th2 

estão envolvidas na inibição de uma forte resposta inicial (Prasad et al. 2008).  

 Uma das principais células responsáveis por essa resposta inflamatória do tipo Th1 

são os linfócitos Tγδ. O modelo murino de NCC utilizando o Mesocestoides corti foi o 

primeiro a descrever uma predominante resposta induzida pelas células Tγδ durante um 

estado de infecção (Cardona et al. 1999). Estes subtipos de linfócitos T participam como 

células imunorreguladoras promovendo o desenvolvimento de uma resposta inflamatória  do 

tipo Th1, além de orquestrar a imunopatogênese  da NCC murina. Os linfócitos Tγδ 
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produzem IL-2 e INF-γ que amplificam a resposta imune no SNC através de uma ativação 

indireta de várias populações de células imunes como macrófagos e células dendríticas, além 

de células residentes do cérebro como micróglia e astrócitos. Uma vez ativadas, essas células 

produzem diversas citocinas, quimiocinas e mediadores solúveis que ampliam a resposta 

inflamatória resultando em danos ao tecido do hospedeiro. Com o predomíno da resposta 

inflamatória do tipo Th1 inibindo uma resposta humoral do tipo Th2 (Cardona e Teale 2002). 

Na NCC humana, o papel desses linfócitos ainda está sendo estudado.  

Observações feitas em modelos experimentais mostram uma resposta do tipo Th1 

enquanto o parasito está intacto e uma resposta mista do tipo Th1/Th2 quando o parasito 

começa a ser destruído. Esses achados sustentam a opinião de que os parasitos mantém o 

equilíbrio com a resposta imune do hospedeiro no início da infecção, assim, uma rápida 

resposta Th1 com produção de IgG é desencadeada, mas com o passar do tempo este 

equilíbrio é modificado para uma resposta Th2 que leva a uma destruição do parasito (Del 

Brutto et al. 2005). 

A maioria dos casos de NCC sintomáticos é caracterizada por uma proeminente 

resposta imunológica no tecido nervoso do hospedeiro (White Jr et al. 2000), com uma 

resposta imune constituída de uma evidente resposta do tipo Th1 (Restrepo et al., 1998), ou 

um misto de Th1/Th2 e ainda Th3, que pode secretar TGFβ induzindo o aparecimento de 

células Tregs, quando o parasito perde a capacidade imunomoduladora e começa a ser 

destruído, dependendo da presença ou ausência da formação de granuloma e do estágio da 

resposta granulomatosa (Restrepo et al. 2001). 

 Quando o parasito morre, e os granulomas se dissipam e uma resposta inflamatória 

Th1 prevalece, resultando em uma fase sintomática associada com graves lesões neurológicas 

e eventualmente morte do hospedeiro (White et al. 1997). 

 O modelo murino de NCC, utilizando o Mesocestoides cortis, é caracterizado por um 

acúmulo de parasitos e células inflamatórias em áreas extraparenquimatosas do encéfalo, 

incluindo as meninges e espaço subaracnóideo iniciando de 1-3 dias após a infecção 

(Cardona et al. 1999). Com o progresso da infecção, parasitos e células imunes penetram no 

parênquima cerebral e o grau de inflamação e infiltração leucocitária no SNC aumenta, sendo 

correlacionado com os sintomas clínicos, agravando-se. (Cardona et al. 1999; Sciutto et al. 

2007). As citocinas produzidas pelas células infiltradas no SNC durante a infecção (IL-2, IL-

12, IL-15, IFN-γ e TNF-α) indicam uma resposta do tipo Th1 mediada por células. A 
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produção de citocinas antiinflamatórias como a IL-4 (Th2) e IL-10 (Treg) são detectadas em 

baixos níveis (Cardona et al. 1999). 

 A resposta Th1 no modelo murino é mediada pelas células Tγδ (gama-delta) que 

infiltram precocemente durante a infecção e persiste durante praticamente todo o curso da 

NCC murina (Cardona et al. 1999). Porém, camundongos que perdem as células Tγδ 

apresentam uma inflamação no SNC reduzida, o que provoca menos lesões ao tecido do 

hospedeiro, devido à diminuição da expressão de citocinas do tipo Th1 (Cardona et al. 2002). 

Juntos esses dados indicam que a resposta inflamatória estimulada pelas células Tγδ exercem 

um importante papel no desenvolvimento da neuropatologia e severidade da doença 

(Restrepo et al. 2001). 

 A abundante liberação ou secreção de glicoproteínas observada em cestóides como o 

Mesocestoides e Taenia podem ser responsáveis pelo aumento da secreção de IL-4 ou IL-13 

que provocam a indução dos macrófagos alternativamente ativados (aaMs), que atuam nas 

respostas à infecções helmínticas e reparo tecidual, podendo suprimir uma resposta Th2 

nestas infecções. O papel exato dos aaMs no modelo murino da NCC permanece sendo 

determinado por provável regulação do equilíbrio Th1/Th2 para controlar a carga parasitária 

e diminuir os danos ao SNC (Alvarez et al. 2010).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, a NCC têm sido considerada uma doença emergente, devido ao aumento de 

casos notificados em países desenvolvidos com altas taxas de emigração de pessoas 

provenientes de áreas endêmicas. Por apresentar grande diversidade de manifestações 

clínicas, o que muitas vezes torna difícil o diagnóstico incial dessa morbidade, grande 

correlação entre a resposta imune e inflamatória do hospedeiro e a gravidade da doença. 

Sendo assim, surge a necessidade de se estudar e compreender os mecanismos celulares e 

humorais envolvidos no desenvolvimento da NCC. O uso de modelos experimentais para a 

compreensão desses mecanismos tornou-se uma das principais ferramentas nos estudos 

científicos. O modelo utilizado para o estudo da cisticercose é o modelo de infecção 

intraperitoneal (Vaz et al. 1997), na maioria das vezes, com objetivo comparar com as lesões 

induzidas pela doença no SNC. Na literatura, o modelo utilizado para se induzir a NCC 

experimental, é o de Cardona et al., de 1999, que utilizam o Mesocestoides cortis. O modelo 

proposto por este trabalho utiliza a inoculação de cisticercos em estádio inicial Taenia 

crassiceps no encéfalo de camundongos para a indução da NCC. A escolha dos cisticercos de 

T. crassiceps, ocorreu devido à grande semelhança antigênica com a Taenia solium, agente da 

NCC humana, e devido aos casos de infecção em indivíduos imunodeficientes. O 

desenvolvimento deste modelo experimental se faz necessário para esclarecer os processos de 

interação parasito-hospedeiro no encéfalo dos camundongos no decorrer da infecção por 

cisticercos de T. crassiceps, auxiliando em uma possível intervenção ou utilização de 

fármacos que possam interferir nesses processos evitando assim uma maior destruição e 

comprometimento funcional do encéfalo. 

A cisticercose experimental causada pela T. crassiceps em camundongos é bastante 

rápida e de fácil execução, ao contrário da infecção natural por cisticerco de T. solium, 

tornando possível o acompanhamento da lesão ao longo do tempo. No Brasil não foram 

relatados casos de infecção natural por T. crassiceps. Em nosso estudo foram utilizados 

camundongos com o perfil de respostas imunológicas diferentes (BALB/c convencionais e 

deficientes para IL-4, C57BL/6 convencionais e deficientes para INFγ), avaliando a 

resistência e/ou susceptibilidade à infecção em cada uma das espécies.  
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Analisar a formação da resposta inflamatória na neurocisticercose experimental em 

camundongos, determinando o papel das citocinas IL-4 e IFNγ na manutenção e viabilidade 

de cisticercos de T. crassiceps. 

Objetivos específicos: 

1. Analisar e comparar a resposta inflamatória provocada pela infecção experimental em 

camundongos C57BL6 e BALB/c convencionais. 

2. Analisar e comparar a resposta inflamatória desencadeada pela infecção experimental 

em camundongos C57BL6 convencionais e C57BL6 desprovidos do gene de IFNγ. 

3.  Analisar e comparar a resposta inflamatória desencadeada pela infecção experimental 

em camundongos BALB/c convencionais e BALB/c desprovidos do gene de IL-4. 
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Abstract 

 

Objectives: Presentation of the experimental model of neurocysticercosis (NCC) 

caused by Taenia crassiceps cysticerci, description of the inflammatory process, 

susceptibility or resistance of BALB/c and C57BL/6 mice to this infection and 

description of the host-parasite relationship. Methods: The animals were 

intracranially inoculated with initial stage T. crassiceps cysticerci. They were 

euthanized at 7, 30, 60 and 90 days after the inoculation. Their encephala were 

removed for the histopathologic analysis, classification of the parasites and 

inflammatory lesions. Results: Experimental NCC was observed on both mice 

lineages. BALB/c mice presented inflammatory lesions with greater intensity, 

inducing necrosis on late stage parasites and with an acute inflammation pattern. 

While C57BL/6 mice showed greater capability on provoking early necrosis on the 

cysticerci showing a chronic inflammation pattern. Conclusion: This experimental 

model induced NCC on mice with characteristic inflammation and lesions. C57BL/6 

mice were able to induce precocious necrosis of the parasites presenting 

inflammatory lesions with lower intensity.  

 

Key words: neurocysticercosis, Taenia crassiceps, inflammation, BALB/c, C57BL/6. 
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Resumo 

Objetivo: Apresentar o modelo experimental de neurocisticercose (NCC) com cisticercos de 

Taenia crassiceps, descrever a inflamação, susceptibilidade e resistência em camundongos 

BALB/c e C57BL/6, caracterizando melhor a relação parasito-hospedeiro. Métodos: Os 

animais foram inoculados intracranialmente com cisticercos em estádio inicial de T. 

crassiceps, eutanasiados aos 7, 30, 60 e 90 dias após a infecção (DAI). Retirou-se os 

encéfalos para análise histopatológica, classificação dos parasitos e lesões inflamatórias. 

Resultados: Foi possível induzir NCC nas duas linhagens de camundongos com o modelo 

experimental. Os animais BALB/c apresentaram lesões inflamatórias com maior intensidade 

que nos C57BL/6, induziram necrose nos parasitos na fase tardia, com um padrão 

inflamatório agudo. Os C57BL/6 mostraram-se mais hábeis em provocar precocemente 

necrose nos cisticercos com padrão inflamatório crônico. Conclusão: O modelo induziu NCC 

com inflamação e lesões nos animais. Os C57BL/6 foram hábeis em induzir precocemente 

necrose nos parasitos, apresentando lesões inflamatórias com menor intensidade que nos 

BALB/c. 

Palavras chave: neurocisticercose, Taenia crassiceps, inflamação , BALB/c, C57BL/6. 
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Introdução 

A neurocisticercose (NCC) é uma das principais doenças parasitárias do sistema 

nervoso central (SNC) causada por cisticercos de Taenia solium1, provocando significante 

morbidade associada com crises convulsivas e hidrocefalia2,3. 

Considerada uma doença emergente em muitos países desenvolvidos, principalmente 

devido ao aumento de imigrantes oriundos de áreas endêmicas e dos poucos casos de 

transmissão local documentados3,4. Segundo recente estudo com pacientes de clínicas 

neurológicas no estado do Texas – USA, 53% das internações ocorreram devido a NCC, 

sendo a epilepsia o principal sintoma clínico. Desses pacientes com NCC, 93% deles eram 

imigrantes hispânicos4. Por apresentar uma ampla diversidade clínica, a NCC têm sido alvo 

do desenvolvimento de diversos estudos clínicos, soroepidemiológicos e histopatológicos5, 

visando compreender os mecanismos envolvidos nas respostas imune e inflamatória6. 

 O uso de modelos experimentais para a compreensão da relação parasito-hospedeiro 

têm-se tornado uma excelente ferramenta para o estudo da cisticercose humana em diversos 

órgãos, incluindo sua forma mais grave, a NCC6. O parasito mais utilizado nos modelos 

experimentais de cisticercose é a Taenia crassiceps, por apresentar rápido ciclo de 

desenvolvimento, facilidade de manutenção e similaridade antigênica com a T. solium7,8. O 

modelo experimental intraperitoneal7 é o mais difundido, útil na avaliação dos fatores 

genéticos envolvidos na susceptibilidade e resistência do hospedeiro, principalmente nos 

mecanismos imunológicos9. O modelo experimental mais descrito na literatura para o estudo 

da NCC é o de Cardona et al.10, que utiliza o Mesocestoides corti10,11. 

 De acordo com a literatura, camundongos BALB/c são menos resistentes que os 

C57BL/6 à infecção intraperitoneal experimental com cisticercos de T. crassiceps9. Enquanto 

que na forma mais acentuada da doença, a NCC, as informações sobre os mecanismos 

inflamatórios e imunológicos do hospedeiro, bem como e dos mecanismos de evasão do 

parasito permanecem escassas. Sabe-se que no início da infecção intraperitoneal, ocorre uma 

resposta inflamatória, com citocinas do tipo 1, controlando o crescimento do parasito. Porém, 

rapidamente a resposta se modifica, para o tipo 2 ou ainda um misto do tipos 1 e 2, tornando-

se permissiva ao crescimento parasitário. A resposta imune do tipo 2, resulta em um 

crescimento irrestrito do parasito, podendo levar o hopedeiro à morte nos casos 

experimentais, demonstrando pouca ou nenhuma resistência imunológica ao crescimento 

parasitário12,13. 
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 Os objetivos do presente trabalho foram desenvolver um modelo experimental que 

pudesse induzir a NCC em camundongos utilizando cisticercos de T. crassiceps, e o outro, 

observar as diferenças na reação inflamatória e lesões decorrentes desta infecção em 

camundongos BALB/c e C57BL/6, bem como observar susceptibilidade e resistência. 

 

Materiais e métodos 

 

Manutenção do ciclo. O ciclo biológico da T. crassiceps (cepa ORF) vem sendo mantido no 

biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG), em camundongos BALB/c fêmeas infectadas intraperitonealmente com 

cisticercos desde 2002. Após 90 dias de infecção, os camundongos são eutanasiados e 

necropsiados para retirada de cisticercos em estádio inicial14 que são lavados várias vezes 

com salina estéril e posteriormente inoculados na cavidade peritoneal de camundongos 

BALB/c fêmeas não infectadas15. 

Animais. Utilizou-se camundongos fêmeas BALB/c e C57BL/6 convencionais cujas matrizes 

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

utilizaram-se animais de 8 a 12 semanas de idade e 20 a 30 gramas de peso. Estes foram 

inoculados intracranialmente com 3 a 5 cisticercos em estádio inicial e distribuídos em quatro 

grupos contendo cinco camundongos por dia experimental (7, 30, 60 e 90), sendo eles: Grupo 

1 – BALB/c infectados com cisticercos; Grupo 2 – BALB/c inoculados com solução salina 

estéril; Grupo 3 – C57BL/6 infectados intracranialmente com cisticercos; Grupo 4 - C57BL/6 

inoculados com salina estéril. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética na 

Experimentação em Animais (CEEA/CEP-UFG), protocolo número 034/09. 

Infecção experimental. Para a realização da inoculação, os animais foram pesados e 

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

20mg/ml na proporção de 0,1ml/10g16,17. 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 

(44,5mmX2mm) movida por micromotor (LB100 – Beltec)18 na topografia do osso parietal 

direito a 3mm da linha média (sutura sagital) e 3mm posterior à sutura coronal a 4mm de 

profundidade. Os animais infectados foram inoculados intracranialmente com cisticercos e 

em seguida, o orifício de trepanação foi fechado com massa plástica estéril e a incisão 

suturada. 
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Retirada dos encéfalos para análise. Aos 7, 30, 60 e 90 dias após a inoculação (DAI) os 

animais foram anestesiados intraperitonealmente com 0,1ml/10g da solução de Xilazina a 2% 

e Cetamina a 10%. Posteriormente os animais foram submetidos à eutanásia por 

deslocamento cervical, para a coleta do encéfalo para posterior análise. 

Análise Histopatológica. A análise histopatológica foi realizada com fragmentos de 

encéfalos fixados em formaldeído a 3,4% tamponado, desidratados em álcoois, diafanizados 

em xilol, incluídos em parafina, confeccionados blocos e posteriormente cortes com 5 µm de 

espessura. Os fragmentos foram capturados em lâminas de vidro e posteriormente, corados 

pela técnica de hematoxilina-eosina (HE) ou outras técnicas histoquímicas quando 

necessário, tais como; picro-sírius, para a identificação de fibrose; ácido periódico de Schiff 

(PAS), para depósito de radicais glicídicos; von Kossa, para depósito de sais de cálcio e 

Vermelho Congo para beta-fibrilose19. 

Quantificação de cisticercos e classificação em etapas de desenvolvimento. Por meio da 

microscopia descreveu-se a localização anatômica dos cisticercos e classificou-se de acordo 

com o estádio de desenvolvimento em inicial, larval e final14. 

Análise dos Processos Patológicos Gerais. Os processos patológicos gerais foram analisados 

no parasito, na interface parasito-hospedeiro e no tecido do hospedeiro observando: infiltrado 

inflamatório (parênquima, meninges e vasos) e  seu perfil celular, edema, hiperemia, 

calcificação, fibrose, deposição de radicais glicídicos, além de alterações como gliose e 

microgliose. Os processos patológicos descritos foram classificados de forma semi-

quantitativa, seguindo os seguintes critérios: ausente, discreto com comprometimento de até 

25% da área, moderado de 26 a 50% e acentuado acima de 50% de comprometimento19. 

 

Análise Estatística. A análise estatística foi realizada por meio do programa Sigma Stat 3.5. 

Todas as variáveis foram testadas quanto à distribuição normal e variância homogênea. Por 

apresentarem distribuição não normal, as variáveis foram analisadas pelo teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. As diferenças observadas foram consideradas significantes 

quando p<0,05. 
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Resultados 

Todos os cisticercos observados no experimento foram localizados nos ventrículos 

cerebrais provocando inflamação, expansão dessa cavidade e consequentemente o desvio da 

linha média com maior intensidade nos animais BALB/c  (Figuras 4 e 5; Tabelas 1 e 2). 

Observou-se também uma diminuição na consistência e hipotrofia do parênquima em 

ambas as linhagens. Aos 7 DAI, os cisticercos encontravam-se no estádio inicial de 

desenvolvimento em ambas as linhagens, enquanto que, aos 30 DAI encontrou-se cisticercos 

em estádio intermediário somente nos animais C57BL/6 (Figura 3-A a D). Cisticercos em 

estádio final foram observados nos animais C57BL/6 mais precocemente que nos BALB/c, 

isto é, aos 60 DAI (Figura 6-E e F). Por outro lado, apenas aos 90 DAI foram vistos 

cisticercos em estádio final nos BALB/c (Figura 6-G; Tabela 1), além disso, o infiltrado 

inflamatório ao redor dos cisticercos foi mais intenso que nos C57BL/6 (Figura 6-H; Tabela 

1). Parasitos em estádio final também apresentaram discretas áreas de fibrose e a deposição 

de material glicídico que mostrou-se diminuído, além de apresentarem necrose. 

Ao analisar os processos na interface parasito-hospedeiro dos camundongos BALB/c, 

observou-se infiltrado inflamatório intraparenquimatoso com predomínio de 

polimorfonucleares, já nos animais C57BL/6 esse predomínio foi de células mononucleares. 

A perivasculite aos 30 DAI nos animais BALB/c foi significativamente maior. Enquanto que 

a hiperemia nos C57BL/6 foi maior ao longo de todo o experimento (Tabela 2). Nos controles 

apenas discreta hiperemia e edema foram observados aos 7 DAI, não sendo observadas nos 

dias experimentais posteriores. 

Analisando as reações no tecido do hospedeiro, como em regiões do parênquima 

cerebral próximas aos ventrículos, verificou-se que os camundongos BALB/c apresentavam 

ependimite, e principalmente, edema e meningite mais intensos que na outra linhagem 

durante a análise de todo o processo inflamatório. Somente a hiperemia foi mais intensa nos 

C57BL/6 (Tabela 3). Em todos os animais infectados dos grupos de 60 e 90 DAI, foram 

observadas discretas áreas de fibrose na região do epêndima próxima aos parasitos (Tabela 

2). Microgliose ocorreu logo aos 7 DAI nos animais C57BL/6, enquanto que nos BALB/c 

essa alteração só foi observada aos 30 DAI, nesse mesmo tempo experimental e grupo 

observou-se uma gliose de maior intensidade em relação a outra linhagem. Discretas áreas de 

calcificação foram encontradas no parênquima cerebral, na região do putâmen caudal no 

grupo dos C57BL/6 infectados aos 90 DAI (Tabela 2). 
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Discussão 

 As duas linhagens de camundongos utilizadas no presente estudo, conseguiram 

induzir necrose nos parasitos aos 90 DAI, porém, nos C57BL/6 essa destruição ocorreu de 

forma mais eficiente já aos 60 DAI. Apesar disto, a inflamação composta principalmente por 

células polimorfonucleares associadas ao edema, perivasculite e meningite, nos animais 

BALB/c foi significantemente maior que nos C57BL/6 durante o experimento. Fragoso et 

al.9, ao inocularem intraperitonealmente animais BALB/c com cisticercos de T. crassiceps, 

observaram que estes apresentavam uma carga parasitária maior do que o os animais 

C57BL/6, sendo então considerados susceptíveis a infecção por cisticercos de T. crassiceps. 

Acredita-se que essa pouca habilidade em provocar necrose precoce dos parasitos nos 

animais BALB/c tenha ocorrido devido ao predomínio de polimorfonucleares no infiltrado 

inflamatório ao longo de toda a infecção, por outro lado, aos 60 DAI nos C57BL/6 já existia 

um predomínio de mononucleares. Provavelmente, devido a esse fato, a intensidade da 

ventriculomegalia, destruição do parênquima adjacente, desvio da linha média e gliose 

tenham sido maiores no grupo dos BALB/c.   

Na fase inicial (7 e 30 DAI) da inflamação nos animais BALB/c foi possível observar 

lesões, tais como a gliose, no parênquima adjacente aos ventrículos laterais. O que possa ter 

ocorrido devido ao tipo de resposta imune desencadeada (celular ou humoral), controle do 

crescimento parasitário e expansão dos ventrículos, ou ainda, devido à presença de antígenos 

circulantes. Relatos na literatura descreveram não haver a necessidade da presença de cistos 

intraventriculares para o desenvolvimento de alterações como ventriculomegalia e até 

obstrução da circulação liquórica, bastando à presença dos antígenos circulantes do parasito e 

mesmo sem reação inflamatória na cavidade20, 21, 22. A ativação e proliferação das microglias, 

denominada de microgliose, foi discretamente maior nos animais C57BL/6 no decorrer do 

experimento. O que corrobora com o perfil de resposta mais celular, do tipo 1, apresentado 

por estes animais23. Estas células são as principais guardiãs do sistema nervoso central. Uma 

vez ocorrendo lesão no tecido encefálico, as microglias passam por um processo de ativação 

onde sua morfologia, características fenotípicas superficiais, hipertrofia e aumento da 

expressão de receptores para o complemento, como o CR3, além do aumento da expressão de 

moléculas do complexo de histocompatibilidade principal (MHC) modificam-se tornando-as 

células mais hábeis em defender e estimular regeneração do tecido nervoso destruído24, 25. 

Na fase tardia (60 e 90 DAI), apesar dos BALB/c apresentarem uma intensidade 

maior de infiltrado inflamatório do que os C57BL/6, estes últimos foram mais hábeis em 
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conter o crescimento dos cisticercos e induzir a morte destes. O infiltrado inflamatório com 

predomínio de polimorfonucleares foi uma característica marcante nos animais BALB/c 

infectados, enquanto que nos C57BL/6 o predomínio do perfil celular foi de mononucleares. 

Fragoso et al.23, avaliando a susceptibilidade e resistência em infecções intraperitoneais com 

cisticercos de T. crassiceps com essas duas linhagens de camundongos, já haviam observado 

que os animais C57BL/6 apresentavam menor crescimento parasitário, menor 

desenvolvimento de lesões e uma resposta predominantemente do tipo 1, já nos BALB/c a 

resposta imune era predominantemente do tipo 2, humoral26,27. Todos os indivíduos dos 

grupos infectados de ambas as linhagens apresentaram discretas áreas de fibrose, o que 

demonstra destruição tecidual em virtude da ação do parasito e da resposta inflamatória do 

hospedeiro, com o intuito de eliminar o patógeno e finalizar o processo inflamatório. Nos 

grupos controles, também foram observados edema e hiperemia discretos nos primeiros dias 

da fase inicial da infecção, não sendo novamente observados nos dias experimentais 

subsequentes, o que provavelmente ocorreu devido ao procedimento de inoculação.  

As áreas de calcificação distrófica observadas em alguns animais infectados da 

linhagem dos C57BL/6 aos 90 DAI, está de acordo com outros trabalhos19, 28. Segundo a 

classificação da NCC humana proposta por Cuetter et al.28, na forma intraventricular ativa 

pode ocorrer obstrução da circulação do líquor e áreas hipodensas na ressonância magnética, 

enquanto que na forma inativa ocorre hidrocefalia tardia mas sem áreas de calcificação 

adjacentes. Provalvelmente a forte resposta imune celular do tipo 1, característica dos animais 

C57BL/66,9, tenha sido a responsável em provocar danos aos tecidos adjacentes logo na fase 

inicial da infecção, resultando na contenção do crescimento, rápida morte do parasito e 

calcificação. 

O modelo experimental apresentado neste trabalho utilizando cisticercos de T. 

crassiceps pode se tornar um método reprodutivo para o estudo da NCC humana, por 

provocando transitoriamente, discreta hiperemia e edema nos animais controles. O uso dos 

cisticercos de T. crassiceps foi outra vantagem apresentada, devido ao seu rápido ciclo de 

desenvolvimento, facilidade de manutenção e por pertencer ao gênero Taenia, apresentando 

assim, maior similaridade antigênica com a T. solium7,8. O modelo experimental de NCC 

descrito na literatura não utiliza o cisticero do gênero Taenia, e sim o Mesocestoides 

corti
10,11. Os principais trabalhos relacionados à resposta imune e inflamatória no estudo da 

cisticercose, utilizando cisticercos de T. crassiceps, usam o modelo de infecção 

intraperitoneal9. O modelo proposto por este trabalho, pode reproduzir a NCC,  possibilitando 
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o estudo de inoculações de cisticercos em diversas áreas do encéfalo, como no hipocampo 

correlacionando com crises convulsivas, forma clínica muito comum da doença no ser 

humano.  

Assim sendo, foi possível induzir NCC nas duas linhagens de camundongos 

utilizando o modelo experimental apresentado neste trabalho, obtendo lesões e alterações tais 

como: ventriculomegalia, perivasculite, meningite, microgliose e inflamação. Com a 

observação dos processos patológicos nos encéfalos retirados dos animais infectados, pode-se 

concluir que os camundongos BALB/c são menos eficientes em induzir necrose nos parasitos 

de forma precoce, além de apresentarem um perfil inflamatório agudo. Enquanto que os 

C57BL/6 mostraram-se mais hábeis em provocar a morte dos parasitos, perfil inflamatório 

crônico, menor intensidade nas alterações e lesões sendo portanto, considerados mais 

resistentes.  
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Anexos 

 

Tabela 1: Reação inflamatória nos parasitos encontrados em camundongos BALB/c e 

C57BL/6 submetidos à infecção experimental com cisticercos de Taenia crassiceps. 

 BALB/c  C57BL/6 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Estádio Des. INI INI LAR FIN  INI LAR FIN FIN 

Localização VL VL VL/3º

VD 

VL  VL VL VL VL 

I.I. (PMN/MN) - - ++ +++  + + ++ ++ 

Calcificação - - - -  - - - - 

Fibrose - - - +  - - - + 

Depósito de  

glicogênio 

- - +++ +  + +++ + + 

Legenda: INI (Inicial), LAR (Larval), FIN (Final), PMN (Polimorfonucleares), MN 

(Mononucleares), I.I. (infiltrado inflamatório), + (discreto), ++ (moderado), +++ (acentuado), 

n=5 por dia experimental. 
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Tabela 2: Processos patológicos encontrados na interface parasito/hospedeiro em 

camundongos BALB/c e C57BL/6 submetidos à infecção experimental por cisticercos de 

Taenia crassiceps. 

 

 BALB/c   C57BL/6  

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Ventriculomegalia + ++ +++ +++  + ++ ++ +++ 

Hiperemia + + ++ +  + ++ ++ ++ 

Perivasculite + ++* ++ +++  + +* ++ ++ 

I.Inf. – PMN + ++ ++ +++  + + + + 

I.Inf. – MN + + ++ ++  + ++ ++ ++ 

Legenda: PMN (Polimorfonucleares), MN (Mononucleares), + (discreto), ++ (moderado), 

+++ (acentuado), n=5 por dia experimental.* p< 0,05. 
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Tabela 3: Processos patológicos encontrados no tecido do hospedeiro de camundongos 

BALB/c e C57BL/6 submetidos à infecção experimental por cisticercos de Taenia crassiceps. 

 

 BALB/c   C57BL/6  

 

 

07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Calcificação - - - -  - - - + 

Fibrose - - + +  - - + + 

D. glicogênio - - - -  - - - - 

Microgliose - + + +  + + + + 

Meningite - + ++* +  + + +* + 

Gliose + ++ + +  - + + + 

Edema + +* + +  + +* + + 

Hiperemia + + + +  + ++ + ++ 

Ependimite + + + ++  - + + + 

Perivasculite + ++ ++ +++  + ++ ++ ++ 

I.Inf. – PMN + ++ ++ +++  ++ + + + 

I.Inf.– MN + + ++ ++  ++ ++ ++ ++ 

Legenda: PMN (Polimorfonucleares), MN (Mononucleares), + (discreto), ++ (moderado), 

+++ (acentuado), n=5 por dia experimental. * p< 0,05. 
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Figura 4: Mesoscopia do encéfalo de camundongo BALB/c 60DAI, com presença de 

cisticerco em estádio larval de desenvolvimento no interior do terceiro ventrículo dorsal, 

hiperemia nos vasos adjacentes e infiltrado inflamatório (HE, escala = 5mm). 

 

 

 

Figura 5: Mesoscopia de encéfalo de camundongos BALB/c (A) e C7BL/6 (B) convencionais 

em corte coronal, apresentando cisticerco induzindo ventriculomegalia e desvio da linha 

média (escala = 1 mm). 
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Figura 6: Fotomicrografia do encéfalo de camundongos BALB/c e C57BL/6 convencionais. 

Aos sete dias após a infecção observou-se: (A) BALB/c com pequena área de necrose 

próxima ao ventrículo lateral (seta) e discreto infiltrado inflamatório; (B) C57BL/6 com 

cisticercos em estádios inicial e larval (setas) de desenvolvimento no interior do ventrículo 

lateral e discreta ependimite (cabeça de seta). Aos 30 DAI: (C) BALB/c com destruição da 

parede ventricular, presença de cristais de colesterol (seta) e discreto infiltrado inflamatório; 

(D) C57BL/6 com discreta meningite (seta). Aos sessenta dias após a infecção observou-se: 

(E) BALB/c apresentando cisticerco em estádio larval de desenvolvimento (seta) no 

ventrículo lateral; (F) C57 BL/6 com cisticerco em estádio final (seta) e infiltrado 

inflamatório ao redor do parasito no ventrículo lateral. Aos noventa dias após a infecção, 

observou-se: (G) BALB/c apresentando cisticerco em estádio final de desenvolvimento (seta) 

com infiltrado inflamatório acentuado ao redor do parasito e (H) C57BL/6 apresentando 

perivasculite moderada (seta) (HE, escala = 100µm). 
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Abstract 

 

Neurocysticercosis (NCC) is a world widely distributed disease caused by the larval 

stage of Taenia solium and is considered one of the most important infections of the central 

nervous system. Few are the studies with experimental models of NCC and the most used 

model utilizes BALB/c female mice inoculated with Mesocestoides corti. This study aimed 

the analysis of IL-4 influence in the inflammatory response caused by the experimental 

model of NCC which uses T. crassiceps cysticerci. We used conventional BALB/c mice and 

BALB/c mice which lacked the IL-4 gene (KO-IL-4) which were inoculated via intracranial 

with cysticerci and euthanized at 7, 30, 60 and 90 days after the infection (DAI). The absence 

of IL-4 induced greater parasitism in those animals. In the initial phase of the infection the 

KO-IL-4 animals presented less intensity in the inflammatory infiltration in the host-parasite 

interface with polimorphonuclear cells and intraparenquimatous edema. Also in those 

animals in the late phase of infection there was less development of ventriculomegaly, 

inflammation in host tissues and meninges and it also favored the cysticerci survival. Both 

lineages were capable of destroying the cysticerci at 90 DAI, however in the animals with IL-

4 absence it was possible to find larval stage cysticerci at this experimental period. According 

to the anatompathological and inflammatory process analysis in those animal brains we 

believe that the absence of IL-4 induces less intensity of the inflammatory infiltration, less 

ventriculomegaly and perivasculitis. 
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Resumo 

 

A Neurocisticercose (NCC) é uma doença amplamente distribuída no mundo causada 

pelo estádio larval da Taenia solium, sendo considerada uma das mais importantes infecções 

do sistema nervoso central. Poucos são os estudos com modelos experimentais de NCC, o 

mais estudado utiliza camundongos BALB/c fêmeas inoculadas com Mesocestoides corti. 

Objetivou-se no presente trabalho analisar a influência da IL-4 na resposta inflamatória 

desencadeada pelo modelo experimental de NCC utilizando cisticercos de Taenia crassiceps. 

Utilizou-se camundongos BALB/c convencionais e BALB/c desprovidos do gene para IL-4 

(KO-IL-4) inoculados intracranialmente com cisticercos e eutanasiados aos 7, 30, 60 e 90 

dias após a infecção (DAI). A ausência da IL-4 induziu um maior parasitismo nos animais. 

Na fase inicial da infecção os animais KO-IL-4 apresentaram menor intensidade no infiltrado 

inflamatório na interface parasito-hospedeiro com polimorfonucleares e edema 

intraparenquimatoso. Ainda nos animais KO-IL-4, na fase tardia, houve menor 

desenvolvimento de ventriculomegalia, inflamação no tecido do hospedeiro e nas meninges, 

além de favorecer maior sobrevivência dos cisticercos. As duas linhagens foram capazes de 

destruir cisticercos aos 90 DAI, porém nos animais com ausência de IL-4, ainda encontrou-se 

cisticercos em estádio larval nesse período experimental. De acordo com as análises 

anatomopatológicas bem como do processo inflamatório nos encéfalos dos animais, acredita-

se que a ausência da IL-4 induza uma menor intensidade no infiltrado inflamatório, menor 

ventriculomegalia e perivasculite.  
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Introdução 

 

A Neurocisticercose (NCC) é uma doença amplamente distribuída no mundo causada 

por Cysticercus cellulosae, um estádio larval da Taenia solium, sendo considerada uma das 

mais importantes infecções do sistema nervoso central (SNC) e um problema de saúde 

pública negligenciado, principalmente em países em desenvolvimento (Garcia et al. 2002; 

Prasad et al. 2008). 

 Estima-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas estejam infectadas e mais de 

50 mil morram por cisticercose anualmente, sendo que 32 milhões de pessoas infectadas 

encontram-se na África, onze milhões na Ásia e três milhões nas Américas. Na América 

Latina cerca de dezoito países apresentam casos de cisticercose, tais como: Argentina, 

Venezuela, México, Colômbia, Guatemala, Uruguai e Brasil (Flisser 1991; MMWR 1992; 

WHO 2010). 

 Nos últimos tempos, a morbidade tem aumentado também em países desenvolvidos 

devido à grande imigração de indivíduos albergando o parasito, provenientes de regiões 

endêmicas (Prassad et al. 2008; White Jr et al. 2011). A doença apresenta amplo 

polimorfismo clínico e laboratorial o que dificulta seu diagnóstico. Pode ser assintomática ou 

se manifestar através de vários sintomas inespecíficos tais como: cefaléia, hipertensão 

intracranial, epilepsia, demência e depressão. A manifestação dos sintomas é resultante da 

interação parasito-hospedeiro e da intensidade da resposta inflamatória ao redor do parasito e 

à distância. De acordo com estudos clínicos e epidemiológicos a NCC apresenta alta 

prevalência em vários estados brasileiros como o Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás 

(Agapejev et al. 2003 e 2007).  

 Na resposta imune, as citocinas exercem um importante papel na organização das 

respostas essenciais para o controle e eliminação parasitária. A produção de citocinas como 

IFN-γ, IL-2 e IL-12p40 no início da infecção, tem sido associada com a indução de uma forte 

resposta imune celular que é importante para a eliminação de parasitos intracelulares. Essas 

citocinas estão associadas a uma resposta do tipo 1. Enquanto que as IL-4, IL-5 e IL-13 

participam da resposta imune humoral produzindo anticorpos, que estão classicamente 

associados com a imunidade a parasitos extracelulares, caracterizando uma resposta imune do 

tipo 2 (Maizels et al. 2003).  

 Na cisticercose experimental intraperitoneal por Taenia crassiceps, modelo mais 

utilizado para estudo da cisticercose, ocorre inicialmente uma resposta do tipo 1, modificando 
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em seguida para uma forte polarização de resposta do tipo 2, três ou quatro semanas após a 

infecção (Villa & Kuhn 1996; Terrazas et al. 2008). A modificação ocorre devido a 

habilidade inerente do parasito e seus antígenos em modular a resposta imune. Uma resposta 

inicial do tipo 1 está associada com um baixo crescimento parasitário, ao passo que a tipo 2 

com o aumento da carga parasitária (Terrazas et al. 2008). Neste período, grandes 

quantidades de IFN-γ e anticorpos IgG2a antígeno-específico são detectados e a atividade dos 

macrófagos parece ser proinflamatória, comprovada pelos altos níveis de IL-12 e óxido 

nítrico (NO) produzidos. Para que o parasito possa sobreviver à resposta do hospedeiro, ele 

modifica rapidamente a resposta do tipo 1 para uma predominantemente do tipo 2. Como 

conseqüência, os níveis de IgG2a, IFN-γ e macrófagos com atividade próinflamatória 

diminuem ao passo que os níveis de IgG1, IgE, IL-4, IL-13 e IL-5 aumentam. Nesse caso, 

uma resposta imune com perfil do tipo 2, considerada protetora contra infecções helmínticas, 

torna-se prejudicial ao hospedeiro ao favorecer a permanência e crescimento do helminto 

(Rodriguez-Sosa et al. 2002).  

 Estudos utilizando o modelo experimental de infecção intracranial com cisticercos de 

Mesocestoides corti (Cardona et al., 1999), tem sido realizados com o objetivo de esclarecer 

o papel das células de defesa e das citocinas (Cardona et al. 2002, 2003), expressão e 

distribuição de receptores Toll-like (Alvarez et al. 2010), migração de leucócitos no SNC 

(Alvarez et al. 2006, 2007, 2008), estudo das proteínas do complexo juncional e estratégias 

de evasão imune (Alvarez et al. 2008). Segundo dados desses estudos, a resposta imune 

durante a infecção intracranial está associada com uma resposta predominantemente do tipo 

1, o que parece ocorrer direcionado pelos linfócitos Tγδ (gama-delta), que chegam ao local de 

infecção logo nos primeiros dias após a infecção e permanecem durante todo o curso, 

induzindo um aumento na produção de citocinas proinflamatórias e uma maior resposta 

celular local (Terrazas et al. 2008). Respostas imunes do tipo 2, em estudos desenvolvidos, 

inoculando intraperitonealmente cisticercos de T. crassiceps em camundongos BALB/c, estes 

apresentaram maior crescimento parastitário e uma resposta permissiva (Larralde et al. 1995; 

Terrazas et al. 1998; Villa & Kuhn 1996, Fragoso et al., 1998).  

 O objetivo deste trabalho foi analisar a influência da IL-4 na resposta inflamatória e 

reações anatomopatológicas desencadeadas em camundongos BALB/c convencionais e 

desprovidos do gene para essa citocina (KO-IL-4), inoculados intracranialmente com 

cisticercos de T. crassiceps utilizando o modelo experimental de NCC.  
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Materiais e métodos 

Manutenção do ciclo. O ciclo biológico da T. crassiceps (cepa ORF) vem sendo mantido no 

biotério do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG), a partir de camundongos BALB/c fêmeas infectadas com cisticercos desde 

2002. Após 90 dias de infecção, os camundongos são eutanasiados e necropsiados para 

retirada de cisticercos em estádio inicial (Vinaud et al. 2008) e posteriormente inoculados na 

cavidade peritoneal de camundongos BALB/c fêmeas não infectadas (Vaz et al. 1997). 

Animais. Utilizou-se camundongos fêmeas BALB/c convencionais e desprovidos do gene de 

IL-4 (KO-IL-4) cujas matrizes foram doadas pela Dr. Nancy Noben-Trauth (NIH, 

Bethesda,MD, USA). As matrizes foram mantidas no Biotério do IPTSP/UFG. Para o 

delineamento do experimento, utilizaram-se camundongos fêmeas de 8 a 12 semanas de 

idade, com o peso de 20 a 30 gramas. Os camundongos foram inoculados intracranialmente e 

distribuídos em quatro grupos contendo cinco camundongos por dia experimental, sendo eles: 

Grupo 1 – 20 camundongos BALBc convencionais infectados intracranialmente com 

cisticercos de T. crassiceps; Grupo 2 – 20 camundongos BALBc convencionais inoculados 

intracranialmente com solução salina; Grupo 3 – 20 camundongos BALB/c KO-IL-4 

infectados intracranialmente com cisticercos de T. crassiceps; Grupo 4 - BALB/c KO-IL-4 

inoculados intracranialmente com solução salina. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de 

Ética na Experimentação em Animais (CEEA/CEP-UFG), protocolo número 034/09. 

Infecção experimental. Para a realização da inoculação, os animais foram pesados e 

anestesiados intraperitonealmente com uma solução anestésica de Cetamina 100mg/ml e 

Xilazina 20mg/ml na proporção de 0,1ml/10g (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 (44,5mmX2mm) movida por micromotor (LB100 – 

Beltec) (Michailowsky et al., 2003) na topografia do osso parietal direito a 3mm da linha 

média (sutura sagital) e 3mm posterior à sutura coronal a 4mm de profundidade. Os animais 

infectados foram inoculados intracranialmente com 3 a 5 cisticercos em estádio inicial 

(Vinaud et al., 2008) em seguida, o orifício de trepanação foi fechado com massa plástica 

estéril e a incisão suturada. 

Retirada dos encéfalos para análise. Aos 7, 30, 60 e 90 dias após a inoculação (DAI) os 

animais foram anestesiados intraperitonealmente com 0,1ml/10g da solução de Xilazina a 2% 
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e Cetamina a 10%. Posteriormente os animais foram submetidos à eutanásia por 

deslocamento cervical, para a coleta do encéfalo para posterior análise. 

Análise Histopatológica. A análise histopatológica foi realizada com fragmentos de 

encéfalos fixados em formoldeído a 10% tamponado, desidratados em álcoois, diafanizados 

em xilol, incluídos em parafina e confeccionados blocos. Em seguida foram confeccionados 

em microtomia, cortes de 5 µm de espessura. Os fragmentos foram capturados em lâminas de 

vidro e posteriormente, corados pela técnica de hematoxilina-eosina (HE) ou outras técnicas 

histoquímicas quando necessário, tais como; picro-sírius, para a identificação de fibrose; 

ácido periódico de Schiff (PAS), para depósito de radicais glicídicos; von Kossa, para 

depósito de sais de cálcio e vermelho Congo para beta-fibrilose (Lino-Jr et al., 2002). 

Quantificação de cisticercos e classificação em etapas de desenvolvimento. Por meio da 

microscopia descreveu-se a localização anatômica dos cisticercos e classificou-se de acordo 

com a fase de desenvolvimento em inicial, larval e final de acordo com Vinaud et al (2008). 

Análise dos Processos Patológicos Gerais. Os processos patológicos gerais foram analisados 

no parasito, na interface parasito-hospedeiro e no tecido do hospedeiro observando: 1) 

alterações da célula; 2) alterações do interstício; 3) alterações locais da circulação sangüínea; 

4) pigmentações patológicas; 5) calcificação patológica; 6) edema; 7) inflamação; e 8) 

distúrbios no crescimento e diferenciação celular. Os processos patológicos descritos foram 

classificados de forma semi-quantitativa, seguindo os seguintes critérios: ausente, discreta 

com comprometimento de até 25% da área, moderada de 26 a 50% e acentuada acima de 

50% de comprometimento (Lino-Jr et al., 2002). 

Análise Estatística. A análise estatística foi realizada por meio do programa Sigma Stat 2.3. 

Todas as variáveis foram testadas quanto à distribuição normal e variância homogênea. Por 

apresentarem distribuição não normal, as variáveis foram analisadas pelo teste não 

paramétrico de Manh-Witney. As diferenças observadas foram consideradas significantes 

quando p<0,05. 

Resultados 

 

Macroscopia, estádio de desenvolvimento e localização dos cisticercos 

A partir dos 30 DAI, constatou-se hiperemia, diminuição da consistência do encéfalo 

e presença de cisticerco no interior dos ventrículos, na maioria dos casos, associados à 

ventriculomegalia, hipotrofia do parênquima cerebral adjacente e/ou desvio das estruturas da 



 

53 

 

linha média. Essas alterações patológicas foram mais acentuadas nos animais convencionais à 

partir dos 30 DAI (Figura 7). 

Dos 40 animais infectados, 60% (n=24) apresentaram cisticercos no encéfalo. O 

acometimento dos camundongos BALB/c selvagens foi de 20% (n=4) enquanto que nos 

animais KO-IL-4 foi de 100% (n=20). Nos animais KO-IL-4 encontrou-se maior parasitismo 

uma vez que 25% (n=5) apresentaram mais de um cisticerco. Nos convencionais e KO-IL-4 

observou-se cisticercos em estádio final, ou seja, destruídos somente aos 90 DAI (Tabela 4). 

Discretas áreas de fibrose na região subependimária foram observadas nos animais 

convencionais aos 90 DAI e em todos os cisticercos em estádio final de desenvolvimento. 

Constatou-se uma diminuição dos depósitos de glicogênio no interior dos cisticercos à 

medida que os mesmos foram sendo destruídos (Tabela 4). 

 

Reações na interface parasito-hospedeiro e no tecido do hospedeiro 

 Tanto nos animais convencionais quanto nos KO-IL-4 aos 7 DAI, foram observadas 

alterações discretas como: microgliose, edema, hiperemia, ependimite e ventriculomegalia 

(Figura 8-A e B). Nos camundongos BALB/c aos 30 DAI, observou-se um maior infiltrado 

inflamatório na interface parasito-hospedeiro e gliose (Figura 8-C e D, Tabela 5). Aos 30 

DAI não ocorreu diferença entre as linhagens quanto à hiperemia, edema, meningite, 

microgliose e ependimite. A ausência da IL-4 induziu menor intensidade no infiltrado 

inflamatório com predomínio de polimorfonucleares e edema intraparenquimatoso, por outro 

lado, apresentou ventriculomegalia (Tabela 5). 

 Nos KO-IL-4 aos 60 DAI observou-se ventriculomegalia, meningite e infiltrado 

inflamatório tanto na interface parasito-hospedeiro, quanto no tecido do hospedeiro foram 

menores em comparação aos convencionais (Figura 9-A e B, Tabela 5). Além disso, a 

ausência da IL-4 favoreceu uma maior sobrevivência dos cisticercos, uma vez que estes 

foram observados predominantemente em estádio larval. 

 Aos 90 DAI a ausência da IL-4 manteve a intensidade do infiltrado inflamatório 

menor tanto na interface quanto no tecido do hospedeiro, bem como na ependimite (Tabela 

5). A sobrevivência e viabilidade dos cisticercos continuaram favorecidas pela ausência da 

IL-4 (Figura 9-C e D). 

 Em todos os animais controle de ambas as linhagens foram observadas uma discreta 

hiperemia e edema na fase inicial da infecção. 

 



 

54 

 

Discussão 

 O presente trabalho avaliou o papel da IL-4 na NCC experimental fazendo uma 

análise anatomopatológica das lesões para compreensão dos processos inflamatórios 

envolvidos. Por ser a IL-4 a principal citocina da resposta imune do tipo 2, possuindo ação 

indutora e efetora nas células Th2 e estimular a troca de isótipo de anticorpos nas células B 

para a produção de IgE, utilizou-se camundongos desprovidos do gene para IL-4. Além de 

possuir uma ação supressora sobre as funções do IFN-γ sobre os macrófagos exercendo uma 

inibição sobre a atividade dessas células. Para essa investigação, foi empregada uma técnica 

experimental adaptada de Michailowsky et al. (2003) e Alvarez et al. (2010), utilizando 

cisticercos de T. crassiceps por apresentarem grande similaridade antigênica com os 

cisticercos de T. solium (Vaz et al. 1997). 

 Todos os animais infectados apresentaram alterações macro e microscópicas, mesmo 

que discretas inclusive nos animais BALB/c de 07 e 30 DAI que não apresentaram cisticercos 

na análise microscópica. Como em todos os grupos que apresentaram cisticercos no encéfalo, 

estes em sua maioria estavam localizados no interior dos ventrículos laterais (Tabela 5), a 

resposta inflamatória não se tornou intensa. Fato observado na literatura, que descreve não 

haver a necessidade da presença de cistos intraventriculares para o desenvolvimento de 

alterações como ventriculomegalia, bastando à presença de antígenos circulantes do parasito 

e mesmo quando presentes nas cavidades ventriculares não apresentam uma resposta 

inflamatória exarcebada (Garcia et al. 2002). Não foram observadas áreas de calcificações 

tanto nos cisticercos quanto no tecido do hospedeiro, o que Cuetter et al (1997) e Lino-JR et 

al (2002) já haviam constatado ao estudar NCC intraventricular em humanos. A diminuição 

gradativa de depósitos de glicogênio no interior dos cisticercos está em acordo com os dados 

encontrados na literatura em seres humanos (Lino-Jr et al., 2002). 

 Foi constatado que o cisticerco em estádio inicial apresentava discreto processo 

inflamatório ao seu redor e, somente com a perda na capacidade de modular a resposta 

inflamatória (morte do parasito ou estádio final), o processo se intensificava com presença de 

disreta fibrose. Segundo Alvarez et al. (2010), o cisticerco possui uma capacidade intrínseca 

de imunomodulação através de glicoproteínas presentes na superfície de seu tegumento, 

capaz de mantê-lo viável e dessa forma, sendo comum nas análises histológicas de cérebros 

de indivíduos assintomáticos observar parasitos encistados viáveis com pouca ou nenhuma 

evidência de inflamação ao seu redor, colaborando para que essa inflamação se torne crônica. 

Além da imunomodulação, os cisticercos utilizam outros mecanismos para enganar o sistema 
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imune do hospedeiro, como a própria resposta imune. Flisser et al (1991) analisando cistos 

obtidos de cérebros infectados com cisticercos demonstraram IgG, IgM, IgA e IgE do 

hospedeiro na superfície e fluído, sugerindo que os parasitos sobrevivam recobrindo-se de 

imunoglobulinas do hospedeiro, provavelmente através de receptores Fc presentes na 

superfície de seu tegumento. 

 Observou-se que os animais BALB/c convencionais apresentavam evolução crescente 

no processo inflamatório tanto na interface, quanto no tecido do hospedeiro, ocorrendo 

destruição parcial dos cisticercos aos 60 DAI. Nos animais IL4-KO, a evolução do processo 

inflamatório não foi resolutiva, uma vez que, durante todo o período experimental ainda 

encontraram-se cisticercos viáveis, não controlando de forma eficaz a infecção. Observações 

realizadas em outros modelos experimentais demonstram que uma resposta imunológica do 

tipo 1 ocorre enquanto o parasito está intacto e uma mistura dos tipos 1 e 2 quando o parasito 

começa a ser destruído (Rodriguez-Sosa et al. 2004). Esses achados sustentam a opinião que 

os parasitos mantém o equilíbrio com a resposta imune do hospedeiro no início da infecção, 

assim, uma rápida resposta do tipo 1 com produção de IgG é desencadeada, mas com o passar 

do tempo este equilíbrio é modificado para uma resposta do tipo 1 e 2 que podem resultar na 

destruição dos cisticercos (Del Brutto et al. 2005). Nos casos de NCC humana, encontram-se 

em pacientes assintomáticos e sintomáticos padrões de resposta imune-inflamatório 

característicos. Onde em pacientes assintomáticos as concentrações de IL-4, IL-5 e IL-13 no 

sobrenadante de células mononucleares coletadas e estimuladas in vitro, encontravam-se 

aumentadas, o que caracterizaria um perfil do tipo 2 (Chavarria et al. 2003). Relacionando o 

perfil do tipo 2 desses pacientes com a resolução da NCC, enquanto que o perfil do tipo 1 

está relacionado a resposta imune celular maior no parasito como no modelo experimental de 

NCC causado pelo Mesocestoides corti. Neste caso, observou-se maior destruição do parasito 

e predomínio desse perfil imunológico (Cardona et al. 1999). Todos os controles 

apresentaram discreto edema e hiperemia resultantes do trauma mecânico na fase inicial 

provavelmente provocado pelo procedimento de inoculação. 

 De acordo com as análises anatomopatológicas bem como do processo inflamatório 

nos encéfalos dos animais, conclui-se que a ausência da IL-4 induza uma menor intensidade 

no infiltrado inflamatório, menor ventriculomegalia e perivasculite.  
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Figura 7: Mesoscopia de encéfalos de BALB/c convencional (A) e desprovido do gene de IL-

4 (B) mostrando ventriculomegalia e desvio da linha média. Na figura B observamos a 

presença de cisticerco (seta) no interior da cavidade ventricular (Escala = 1mm). 
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Figura 8: Fotomicrografia do encéfalo de camundongos BALB/c convencionais e IL4 – KO. 

Aos 7 DAI, os animais convencionais (A) observou-se lesões nas paredes do ventrículo 

(seta); nos KO-IL-4 (B) obsevou-se perivasculite (cabeça de seta) e discreto infiltrado 

infiltrado inflamatório (seta). Aos 30 DAI, os animais convencionais apresentavam lesões 

mais acentuadas  com presença de cristais de colesterol na região ependimária (seta) e os KO-

IL-4 cisticercos em estádio larval de desenvolvimento (seta) e discreto infiltrado inflamatório 

(HE, escala = 100µm).  
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Figura 9: Fotomicrografia do encéfalo de camundongos BALB/c convencionais e IL4 – KO. 

Aos 60 DAI, observou-se nos animais convencionais (A) cisticerco em estádio larval de 

desenvolvimento (seta) com infiltrado inflamatório perivascular (cabeça de seta) próximo ao 

parasito, nos KO-IL-4 (B) o cisticerco observado também encontrava-se em estádio larval 

(seta) e infiltrado inflamatório (cabeça de seta). Aos 90 DAI, os convencionais (C) 

apresentavam cisticerco em estádio final (seta) , sendo constatada a presença de cisticerco em 

estádio final (cabeça de seta) nos KO-IL-4 (D) (HE, barra = 100µm). 
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Tabela 4: Processos patológicos encontrados nos parasitos em camundongos BALB/c 

convencionais e desprovidos do gene da IL-4 submetidos à infecção experimental por 

cisticercos de Taenia crassiceps. 

 CON  KO 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Estádio - - LAR FIN  INI LAR LAR LAR/FIN 

Localização VL VL VL VL  VL/3°V VL VL VL 

I.I.(MN, 

PMN) 

- - ++ ++  + + + + 

Calcificação - - - -  - - - - 

Fibrose - - - +  - - - + 

D.glicogênio - - ++ +  + ++ ++ + 

Legenda: CON (Convencionais), KO (Knockout, BALB/c IL4-KO), DAI (Dias de infecção), 

MN (Mononuclear), PMN (Polimorfonuclear), - ausente, + discreto, ++moderado, +++ 

acentuado, VL (Ventrículo lateral), 3ºV (terceiro ventrículo), LAR(Larval), FIN (Final), n=5 

por dia experimental. 
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Tabela 5: Processos patológicos encontrados na interface parasito/hospedeiro em 

camundongos BALB/c convencionais desprovidos do gene para IL-4 e submetidos à infecção 

experimental por cisticercos de Taenia crassiceps. 

 

 CON  KO 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Ventriculomegalia + + ++ +++  + ++ ++ +++ 

Hiperemia + + ++ +  + ++ ++ +++ 

I.Inf. - MN + + ++ ++  + ++ ++ ++ 

I.Inf. - PMN + ++ ++ +++  + ++ ++ ++ 

Perivasculite + ++ ++ +++  ++ + + ++ 

Legenda: CON (Convencionais), KO (knockout, BALB/c IL4-KO), DAI (Dias de infecção), 

MN (Mononuclear), PMN (Polimorfonuclear, - ausente, + discreto, ++moderado, +++ 

acentuado, n=5 por dia experimental. 
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Tabela 6: Processos patológicos encontrados no tecido do hospedeiro em camundongos 

BALB/c convencionais desprovidos do gene para IL-4 submetidos à infecção experimental 

por cisticercos de Taenia crassiceps. 

 CON  KO 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Calcificação - - - -  - - - - 

Fibrose - - - +  - - - + 

Depósito de 

glicogênio 

- - - -  - - - - 

Microgliose + + + +  + + + + 

Meningite + + ++ ++  + + + + 

Gliose + ++ + +  + ++ ++ + 

Edema + ++ + +  + + + + 

Hiperemia + + + +  + + + + 

Ependimite + + + ++  + + + + 

Perivasculite + ++ ++ +++  + ++ ++ ++ 

I.Inf.– MN + + ++ ++  ++ ++ + ++ 

I.Inf.– PMN + ++ ++ +++  ++ ++ + ++ 

Legenda: CON (Convencionais), KO (knockout, BALB/c IL4-KO), DAI (Dias de infecção), 

MN (Mononuclear), PMN (Polimorfonuclear, - ausente, + discreto, ++moderado, +++ 

acentuado, n=5 por dia experimental. 
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Abstract 

 

Responsible for over than 50 thousand annual deaths neurocysticercosis (NCC) is one 

of the main parasitosis of the central nervous system (CNS) and the main cause of active 

epilepsy in patients with neurologic clinics in development countries such as Mexico and 

Brazil. Studies demonstrate that C57BL/6 mice are more resistant to experimental 

intraperitoneal infection with Taenia crassiceps cysticerci as they present a predominance of 

type 1 immune response. This study aimed the evaluation of IFNγ role in the inflammatory 

response of conventional C57BL/6 mice and C57BL/6 mice lacking IFNγ gene (KO- IFNγ) 

inoculated via intracranial with T. crassiceps cysticerci. Those mice were inoculated via 

intracranial with cysticerci and euthanized at 7, 30, 60 and 90 days after the infection (DAI) 

and had their brains removed and histopathologically analyzed. In conventional animals the 

presence of IFNγ induced ventriculomegaly with greater intensity due to the chronification of 

the inflammatory response which was more intense with greater microgliosis and precocious 

destruction of the cysticerci. While in the KO-IFNγ animals the inflammatory response was 

less intense with prevailance of polimorphonuclear cells. The increase in the mononuclear 

cells occurred only at 90 DAI when the destruction of the parasites occurred. In conclusion, 

this results show that IFNγ plays a fundamental role in the stimulus of the inflammatory 

response against the intraventricular T. crassiceps cysticerci and stimulates the microglia 

cells and the intensity of the inflammatory response in the host which induces the precocious 

destruction of the parasite. 
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Resumo 

 

 Responsável por mais de 50 mil mortes anuais, a Neurocisticercose (NCC) é uma das 

principais parasitoses do sistema nervoso central (SNC) e a principal causa de epilepsia ativa 

em pacientes de clínicas neurológicas em países em desenvolvimento, como México e Brasil. 

Estudos demonstram que os camundongos C57BL/6 são mais resistentes à infecção 

experimental intraperitoneal por cisticercos de Taenia crassiceps por apresentarem uma 

resposta predominantemente do tipo 1. O objetivo desse estudo foi avaliar o papel do IFNγ na 

resposta inflamatória em camundongos C57BL/6 convencionais e desprovidos do gene de 

IFNγ (KO- IFNγ) inoculados intracranialmente com cisticercos de T. 

crassiceps.Camundongos C57BL/6 e KO- IFNγ foram inoculados intracranialmente com 

cisticercos e eutanasiados aos 7, 30, 60 e 90 dias após a infecção (DAI), para a retirada dos 

encéfalos e análise histopatológica. Nos animais convencionais a presença do IFNγ induziu 

ventriculomegalia com maior intensidade, devido a cronificação da resposta inflamatória 

tornando-a mais intensa, maior microgliose e destruição precoce dos cisticercos. Enquanto 

que nos animais KO-IFNγ, a resposta inflamatória foi menos intensa com o predomínio de 

polimorfonucleares, ocorrendo o aumento de mononucleares aos 90 DAI, só então destruindo 

os cisticercos. Em conclusão, os resultados mostraram que o IFNγ exerce um papel 

fundamental no estímulo da resposta inflamatória contra os cisticercos intraventriculares de 

T. crassiceps, estimulando as células da micróglia e a intensidade da resposta inflamatória do 

hospedeiro, provocando destruição mais precoce dos parasitos. 
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Introdução 

Responsável por mais de 50 mil mortes anuais (WHO 2010) a Neurocisticercose 

(NCC) é uma das principais parasitoses do sistema nervoso central (SNC), considerada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), uma doença negligenciada em muitos países 

desenvolvidos (Flisser et al. 1991; Agapejev et al. 2003).  

 A NCC é identificada como a principal causa de epilepsia ativa em pacientes de 

clínicas neurológicas em países em desenvolvimento, como o México e Brasil (Del Brutto et 

al., 2005). A doença é responsável por até 2% das admissões neurológicas e neurocirúrgicas 

no Sul da Califórnia e mais de 100 casos anuais nos Estados Unidos (Prasad et al. 2008). 

Schenone et als.(1982) relataram a existência da NCC na América Latina em 18 países, com 

uma estimativa de 350 mil pacientes. 

  A resposta imune inicial no modelo experimental murino da NCC utilizando 

Mesocestoides corti é do tipo 1 (Cardona et al. 1999), porém ela não resolve completamente a 

infecção, possivelmente devido às estratégias de evasão do parasito (Alvarez et al. 2008). Na 

NCC murina, baixas quantidades de parasitos são hábeis em promover uma resposta inicial 

do tipo 1, capaz de eliminar patógenos (Alvarez et al. 2010). No modelo murino ocorre 

acúmulo de parasitos e células inflamatórias em áreas extraparenquimatosas do encéfalo, 

como nos ventrículos, meninges e espaço subaracnóideo iniciando de 1-3 dias após a infecção 

(Cardona et al. 1999). Com o progresso da infecção, parasitos e células imunes atingem o 

parênquima cerebral e a intensidade da inflamação aumenta, fato relacionado aos sintomas 

clínicos mais graves (Cardona et al. 1999; Sciutto et al. 2007). As citocinas produzidas pelas 

células infiltradas no SNC durante a infecção (IL-2, IL-12, IL-15, IFNγ e TNF-α) indicam 

uma resposta do tipo 1, mediada por células. A produção de citocinas antiinflamatórias como 

a IL-4 (do tipo 2) e IL-10 (reguladora) são detectadas em baixos níveis (Cardona et al. 1999). 

 Poucos são os estudos com modelos experimentais de NCC, o mais estudado utiliza 

camundongos BALB/c fêmeas inoculadas com Mesocestoides corti e foi desenvolvido pelo 

grupo de Cardona (1999). A partir deste trabalho alguns estudos sobre NCC experimental 

foram desenvolvidos para esclarecer o papel das células de defesa e das citocinas (Cardona et 

al. 1999, 2002, 2003), expressão e distribuição de receptores Toll-like, migração de 

leucócitos no sistema nervoso central (Ransohoff et al. 2003), estudo das proteínas do 

complexo juncional (Alvarez et al. 2007, 2008 e 2009) e estratégias de evasão imune 

(Alvarez et al. 2008). Algumas observações já foram feitas com a utilização desse modelo 

experimental, onde a resposta imune durante a infecção está associada com uma resposta 



 

70 

 

predominantemente do tipo 1, o que parece ocorrer direcionado pelos linfócitos Tγδ (gama-

delta), que chegam ao local de infecção logo nos primeiros dias após a infecção e 

permanecem durante todo o curso, induzindo as células imunes a produzirem citocinas do 

tipo 1 (Terrazas et al. 2008). 

 De acordo com a literatura, camundongos C57BL/6 convencionais são mais 

resistentes à infecção experimental intraperitoneal por cisticercos de T. crassiceps por 

apresentarem uma resposta predominantemente do tipo 1 (Fragoso et al. 1998; Terrazas et al. 

2008). Esse trabalho teve como objetivo, avaliar o papel do IFNγ na resposta inflamatória em 

camundongos C57BL/6 convencionais e desprovidos do gene para IFNγ infectados 

intracranialmente com cisticercos de T. crassiceps. 

 

Materiais e métodos 

 

Manutenção do ciclo. O ciclo biológico de T. crassiceps (cepa ORF) vem sendo mantido no 

biotério do IPTSP/UFG, a partir de camundongos BALB/c fêmeas infectadas com cisticercos 

desde 2002. Após 90 dias de infecção, os camundongos foram eutanasiados e necropsiados 

para retirada de cisticercos em estádio inicial (Vinaud et al. 2008) que posteriormente foram 

inoculados na cavidade peritoneal de camundongos BALB/c fêmeas não infectadas (Vaz et 

al. 1997). 

Animais. Utilizou-se camundongos C57BL/6 convencionais e desprovidos do gene de IFNγ 

(KO- IFNγ) com 8 a 12 semanas de idade, pesando de 20 a 30 gramas, fornecidos e mantidos 

pelo Biotério do IPTSP-UFG. Para o experimento camundongos foram inoculados 

intracranialmente e distribuídos em quatro grupos contendo cinco camundongos por dia 

experimental, sendo eles: Grupo 1 – 20 camundongos convencionais infectados 

intracranialmente com cisticercos; Grupo 2 – 20 camundongos convencionais inoculados 

intracranialmente com solução salina; Grupo 3 – 20 camundongos KO-IFNγ infectados 

intracranialmente com cisticercos; Grupo 4 – 20 camundongos KO-IFNγ inoculados 

intracranialmente com solução salina. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética na 

Experimentação em Animais (CEEA/CEP-UFG), protocolo número 034/09. 

Infecção experimental. Para a realização da inoculação, os animais foram pesados e 

anestesiados intraperitonealmente com uma solução anestésica de Cetamina 100mg/ml e 

Xilazina 20mg/ml na proporção de 0,1ml/10g (CETEA-UFMG 2008, Alvarez et al. 2008). 

Após tricotomia da porção superior da cabeça seguida por antissepsia com iodo tópico, uma 
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incisão longitudinal e mediana na pele do crânio foi feita com lâmina de bisturi. O orifício de 

trepanação foi realizado com uma broca (44,5mmX2mm) movida por micromotor (LB100 – 

Beltec) (Michailowsky et al. 2003) na topografia do osso parietal direito a 3mm da linha 

média (sutura sagital) e 3mm posterior à sutura coronal a 4mm de profundidade. Os animais 

infectados foram inoculados intracranialmente com 3 a 5 cisticercos em estádio inicial 

(Vinaud et al. 2008) em seguida, o orifício de trepanação foi fechado com massa plástica 

estéril e a incisão suturada. 

Retirada dos encéfalos para análise. Aos 7, 30, 60 e 90 dias após a inoculação (DAI) os 

animais foram anestesiados intraperitonealmente com 0,1ml/10g da solução de Xilazina a 2% 

e Cetamina a 10%. Posteriormente os animais foram submetidos à eutanásia por 

deslocamento cervical, para a coleta do encéfalo para posterior análise. 

Análise Histopatológica. A análise histopatológica foi realizada com fragmentos de 

encéfalos fixados em formoldeído a 10% tamponado, desidratados em álcoois, diafanizados 

em xilol, incluídos em parafina e confeccionados blocos. Em seguida foram confeccionados 

em microtomia, cortes de 5 µm de espessura. Os fragmentos foram capturados em lâminas de 

vidro e posteriormente, corados pela técnica de hematoxilina-eosina (HE) ou outras técnicas 

histoquímicas quando necessário, tais como; picro-sírius, para a identificação de fibrose; 

ácido periódico de Schiff (PAS), para depósito de radicais glicídicos; von Kossa, para 

depósito de sais de cálcio e vermelho Congo para beta-fibrilose (Lino-Jr et al. 2002). 

Quantificação de cisticercos e classificação em etapas de desenvolvimento. Por meio da 

microscopia descreveu-se a localização anatômica dos cisticercos e classificou-se de acordo 

com a fase de desenvolvimento em inicial, larval e final de acordo com Vinaud et al (2008). 

Análise dos Processos Patológicos Gerais. Os processos patológicos gerais foram analisados 

no parasito, na interface parasito-hospedeiro e no tecido do hospedeiro observando: 1) 

alterações da célula; 2) alterações do interstício; 3) alterações locais da circulação sangüínea; 

4) pigmentações patológicas; 5) calcificação patológica; 6) edema; 7) inflamação; e 8) 

distúrbios no crescimento e diferenciação celular. Os processos patológicos descritos foram 

classificados de forma semi-quantitativa, seguindo os seguintes critérios: ausente, discreta 

com comprometimento de até 25% da área, moderada de 26 a 50% e acentuada acima de 

50% de comprometimento (Lino-Jr et al. 2002). 

Análise Estatística. A análise estatística foi realizada por meio do programa Sigma Stat 2.3. 

Todas as variáveis foram testadas quanto à distribuição normal e variância homogênea. Por 

apresentarem distribuição não normal, as variáveis foram analisadas pelo teste não 
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paramétrico de Manh-Witney. As diferenças observadas foram consideradas significantes 

quando p<0,05. 

 

Resultados 

 

Análise Macroscópica 

Constatou-se hiperemia, diminuição da consistência do encéfalo e presença de 

cisticerco no interior dos ventrículos, muitas vezes associada à ventriculomegalia, hipotrofia 

do parênquima cerebral adjacente e/ou desvio das estruturas da linha média. Com exceção a 

ventriculomegalia, mais intensa nos C57BL/6, as outras alterações patológicas foram mais 

acentuadas nos animais KO-IFNγ (Figura 10). 

 

Classificação dos cisticercos e localização 

 Dos 40 animais infectados, foram observados cisticercos em 57,5% (n=23). O 

acometimento foi de 50% nos animais C57BL/6 convencionais e na ausência do IFNγ foi de 

65% (n=13). Dos animais com cisticercos, 82,6% dos parasitos encontravam-se nos 

ventrículos laterais, o restante localizavam-se nos ventrículos dorsal, ventral e na região 

meningocortical (Figura 10). Foram observadas discretas áreas de fibrose no interior dos 

cisticercos em estádio final de ambas as linhagens, ao analisar os tecidos corados por Picro-

sirius e luz polarizada, além da diminuição dos depósitos de glicogênio do parasito à medida 

que eram destruídos, evidenciados pela coloração de PAS (Tabela 7). 

 

Reações na interface parasito-hospedeiro e no tecido do hospedeiro 

 A análise anatomopatológica foi submetida a todos os animais do estudo, infectados e 

controle. Essa análise foi descrita e documentada para cada animal e posteriormente 

elaborada uma média que representasse cada grupo nos dias experimentais propostos (Tabela 

8). 

 Nos animais convencionais com 7 DAI, observou-se um discreto infiltrado 

inflamatório ao redor do parasito sem comprometimento de sua membrana. Discreta gliose, 

edema, hiperemia, microgliose e ependimite (Figura 11-A) também foram observados. Nos 

animais KO- IFNγ não ocorreram meningite e microgliose. Na ausência do IFNγ o infiltrado 

inflamatório foi discreto (Figura 11-B) com o predomínio de polimorfonucleares próximos ao 

parasito, enquanto que nos C57BL6 houve predomínio de mononucleares (Tabela 8). 
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 Aos 30 DAI a ausência do IFNγ continuou favorecendo um infiltrado inflamatório 

com predomínio de polimorfonucleares e a presença de cisticercos viáveis em estádio larval 

(Figura 11-D), além de menor ventriculomegalia, hiperemia, edema, gliose e microgliose. 

Nos animais convencionais não foram observados parasitos destruídos, porém, o infiltrado 

era predominantemente de mononucleares (Figura 11-C). 

 Aos 60 DAI, observou-se nos animais KO- IFNγ menor microgliose e perivasculite, 

não ocorrendo a destruição dos cisticercos (Figura 12-B), e alteração no perfil de células 

inflamatórias (Tabela 8). Nos convencionais foram observados cisticercos em estádio final 

(Figura 12-A) com fibrose, necrose e infiltrado inflamatório de mononucleares (Tabela 7). 

 Com 90 DAI, a perivasculite manteve-se nos animais convencionais (Figura 12-C), a 

ventriculomegalia tornou-se acentuada e foi observada discreta área de fibrose no interior dos 

cisticercos e em algumas regiões subependimárias. Apenas nesse grupo foi observada discreta 

área de calcificação no parênquima (Tabela 9), na região do putâmen caudal. Na ausência do 

IFNγ houve uma maior inflamação nas meninges, destruição do parasito (Figura 12-D) e 

infiltrado com igual intensidade de polimorfonucleares e mononucleares. (Tabela 9). 

 Em todos os animais controle de ambas as linhagens foram observadas uma discreta 

hiperemia e edema na fase inicial da infecção. 

 

DISCUSSÃO  

 

 Avaliando a influência das citocinas na resposta inflamatória do hospedeiro frente à 

uma infecção parasitária no SNC, utilizou-se cisticercos de T. crassiceps, por apresentarem 

similaridade antigênica com os cisticercos de T. solium (Alvarez et al. 2007). Inoculando 

intracranialmente esses parasitos, camundongos C57BL/6 convencionais e desprovidos do 

gene para IFNγ foram utilizados para observar a influência dessa citocina no direcionamento 

da resposta inflamatória. 

 De acordo com os resultados do presente trabalho, na ausência do IFNγ observaram-

se características de inflamação aguda até os 60 DAI e somente aos 90 DAI houve um 

equilíbrio no perfil de células. Enquanto que na linhagem convencional dos camundongos, a 

inflamação evoluiu da fase aguda para a crônica ao longo do período avaliado. Segundo a 

literatura, uma resposta do tipo 1 exerce um importante papel na resposta inflamatória da 

doença e eliminação do parasito, enquanto que a do tipo 2 parece estar mais envolvida na 

inibição de uma forte resposta inicial (Prasad et al. 2008), fato também observado neste 
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trabalho com os animais KO-IFNγ, onde pode-se notar um favorecimento de um perfil do 

tipo 2 e retardo na destruição do parasito, o que pode ter induzido a ativação alternativa de 

macrófagos através da ação da IL-4, diminuindo a intensidade da resposta inflamatória e 

direcionando para uma resposta mais antiinflamatória no tecido do hospedeiro de acordo com 

Terrazas et al.( 2008). 

 A proliferação de células da micróglia, microgliose, foi visualizada de forma mais 

freqüente nos animais convencionais do que na ausência de IFNγ. As micróglias são células 

do sistema monofagocitário presentes em praticamente todo o parênquima cerebral e 

representam a primeira linha de defesa contra patógenos invasores. Na ausência de lesões, 

essas células possuem uma morfologia dendrítica com muitos processos altamente 

ramificados, caracterizada como micróglia de repouso (papel neurotrófico) (Polazzi & 

Contestabile, 2002; Streit, 2002) e após lesão parenquimal, receberiam estímulos, resultando 

na modificação em sua morfologia para uma forma amebóide semelhante aos macrófagos e 

aquisição de novas funções efetoras fagocíticas, apresentação de antígenos e indução da 

inflamação (Aloisi, 2001). Uma das citocinas envolvidas nessa conversão da micróglia é o 

IFNγ (Baker & Manuelidis, 2003). 

 No modelo experimental de NCC apresentado neste trabalho, 82,6% dos cisticercos 

visualizados encontravam-se no interior dos ventrículos e foi comum o achado de 

ventriculomegalia e distorção das estruturas da linha média. A cisticercose intraventricular 

tem sido documentada em vários trabalhos como uma forma da NCC humana em 

aproximadamente 16% dos casos de autópsia estudados (Pittella et al. 1997). Segundo Del 

Brutto et al (2005), nos casos de NCC humana extraparenquimatosa, a hipertensão 

intracraniana é a manifestação mais comum e pode ser devido ao efeito de massa, distorção 

da anatomia normal da circulação do líquor, obstrução direta do sistema ventricular pelo 

cisticerco ou reação inflamatória na meninge. Tais alterações foram observados nos animais 

com infecção intraventricular no presente estudo. A cisticercose intraventricular induz a uma 

menor resposta inflamatória, não apresenta calcificações e discreta meningite (Cuetter et al. 

1997; Agapejev et al. 2007). Nos animais convencionais, aos 90 DAI, observou-se pequenas 

áreas de calcificação na região ependimária, dados também encontrados na literatura em 

casos de NCC humana (Cuetter et al. 1997; Lino-Jr et al. 2002). modelo experimental com a 

doença em humanos. Além de maior ventriculomegalia que nos animais KO-IFNγ, 

provavelmente por possuirem uma resposta predominantemente inflamatória do tipo 1. 
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 Na ausência do IFNγ a destruição do parasito ocorreu apenas aos 90 DAI, enquanto 

que nos animais convencionais essa destruição ocorreu de forma mais precoce aos 60 DAI. 

Além disso, os cisticercos em estádio inicial apresentaram discreto processo inflamatório 

provavelmente devidoà sua capacidade de modular a resposta inflamatória, o processo se 

intensificava em ambas as linhagens. Segundo Alvarez et al. (2010), o cisticerco possui uma 

capacidade intrínseca de imunomodulação capaz de mantê-lo viável e dessa forma, é comum 

análises histológicas de cérebros de indivíduos assintomáticos, por autópsias, demonstrarem 

parasitos encistados viáveis com pouco ou nenhuma evidência de inflamação ao seu redor, 

colaborando para que essa inflamação se torne crônica. Também foram obsevados no estádio 

final desses parasitos, discretas áreas de fibrose e consumo dos depósitos de glicogênio, 

confirmando a total destruição dos cisticercos pela resposta inflamatória do hospedeiro. 

Em conclusão, os resultados mostraram que a inflamação no encéfalo nos 

camundongos desprovidos do gene de IFNγ ocorreu um processo inflamatório com 

características da fase aguda marcada pelo predomínio dos polimorfonucleares e destruição 

parasitária tardia. Enquanto que nos animais convencionais a ação IFNγ na resposta 

inflamatória induziu destruição precoce do parasito. 
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Figura 10: Mesoscopia de encéfalo de camundongo C57BL/6 desprovido do gene para IFNγ 

aos 60 DAI. Presença de cisticerco meningocortical (seta) e alteração da morfologia 

encefálica devido a ventriculomegalia (cabeça de seta). 



 

80 

 

 

Figura 11: Fotomicrografia do encéfalo de camundongos C57BL/6 convencionais e 

desprovidos do gene para IFNγ. Aos 7 DAI, observou-se nos animais convencionais (A) 

presença de cisticercos nos estádios inicial e larval (setas) e uma discreta área de ependimite 

(cabeça de seta); nos KO-IFNγ (B) observou-se cisticerco em estádio inicial de 

desenvolvimento (seta). Com 30 DAI, foi possível observar nos convencionais (C) discreta 

meningite (seta); os KO-IFNγ (D) apresentaram cisticercos em estádio inicial (setas) no 

interior do ventrículo lateral com infiltrado inflamatório (HE, barra = 100µm). 
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Figura 12: Fotomicrografia do encéfalo de camundongos C57BL/6 convencionais e 

desprovidos do gene para IFNγ. Aos 60 DAI, nos camundongos convencionais (A) foi 

possível observar cisticerco em estádio final, ou seja, já destruído, (seta) com infiltrado 

inflamatório Com 90 DAI, foi possível constatar nos animais convencionais (C) a 

continuidade de perivasculite moderada (seta); enquanto que nos animais KO-IFNγ (D), 

ocorreu o a destruição do cisticerco, estádio final (seta) (HE, barra = 100µm). 
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Tabela 7: Processos patológicos encontrados no parasito de camundongos C57BL/6 

convencionais e desprovidos do gene de IFNγ submetidos à infecção intracranial por 

cisticercos de Taenia crassiceps. 

 CON  KO-IFNγ 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Estádio INI/LAR LAR FIN FIN  INI INI LAR FIN 

Localização  VL VL VL VL  VL VL VL VL 

Calcificação - - - -  - - - - 

Fibrose - - - +  - - - + 

Depósito de 

glicogênio 

+ ++ + +  + + ++ + 

I.I(MN,PMN) + + ++ ++  - + + ++ 

Legenda: CON (camundongos C57BL/6 convencionais), KO-IFNγ (camundongos C57BL/6 

desprovidos do gene para INFγ), DAI (Dias de infecção), MN (Mononuclear), PMN 

(Polimorfonuclear), - ausente, + discreto, ++moderado, +++ acentuado, n=5 por dia 

experimental. 
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Tabela 8: Processos patológicos encontrados na interface parasito/hospedeiro de 

camundongos C57BL/6 convencionais e desprovidos do gene de IFNγ submetidos à infecção 

intracranial por cisticercos de Taenia crassiceps. 

 

 CON   KO-IFNγ 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Ventriculomegalia + ++ ++ +++  + + ++ ++ 

Hiperemia + ++ ++ ++  + + + ++ 

Perivasculite + + ++ ++  + + + ++ 

I.Inf.- MN + ++ ++ +++  + + + ++ 

I.Inf.- PMN + + + ++  + + ++ ++ 

Legenda: CON (camundongos C57BL/6 convencionais), KO-IFNγ (camundongos C57BL/6 

desprovidos do gene para INFγ), DAI (Dias de infecção), MN (Mononuclear), PMN 

(Polimorfonuclear), - ausente, + discreto, ++moderado, +++ acentuado, n=5 por dia 

experimental. 
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Tabela 9: Processos patológicos encontrados no tecido do hospedeiro em camundongos 

C57BL/6 convencionais e desprovidos do gene de IFNγ submetidos à infecção intracranial 

por cisticercos de Taenia crassiceps. 

 CON  KO- IFNγ 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

 07 

DAI 

30 

DAI 

60 

DAI 

90 

DAI 

Microgliose + + + +  - - - + 

Meningite + + ++ ++  + + + ++ 

Gliose + + + +  - - + + 

Edema + + + ++  - + + + 

Hiperemia + + ++ ++  + + + ++ 

Ependimite + + + ++  - + + + 

Perivasculite + ++ ++ ++  + + ++ ++ 

I.Inf.- MN + ++ ++ +++  + + ++ ++ 

I.Inf.- PMN + + + +  + + ++ ++ 

Legenda: CON (camundongos C57BL/6 convencionais), KO- IFNγ (camundongos C57BL/6 

desprovidos do gene para INFγ), DAI (Dias de infecção), MN (Mononuclear), PMN 

(Polimorfonuclear), - ausente, + discreto, ++moderado, +++ acentuado, n=5 por dia 

experimental. 
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6. DISCUSSÃO 

Ao utilizar modelos de infecção intraperitoneal com cisticercos de Taenia crassiceps, 

para comparar os resultados encontrados com o que ocorre na NCC na tentativa de entender a 

resposta inflamatória, pode-se perder características teciduais importantes ao desconsiderar a 

influência de proteínas e células presentes no SNC, como astrócitos, micróglia e pericitos 

(Brew et al. 2004). É fato que, a reposta inflamatória no SNC possui peculiaridades em sua 

ativação e finalização. A começar pela ausência de um sistema linfático que reabsorva o 

excesso de exsudato plasmático retidos nos tecidos e que são reabsorvidos por esse sistema 

em outros tecidos. No SNC, o líquido cefalorraquidiano faz o papel da linfa, e o seu excesso é 

reabsorvido pelas microvilosidades aracnóideas localizadas nos seios venosos. Outra 

diferença é a entrada das células inflamatórias no SNC, que é dificultada em condições 

normais, uma vez que esse sistema possui uma barreira natural que impede a entrada de 

moléculas e células formada pelas junções oclusivas das células do endotélio, a barreira 

hematoencefálica. Podendo circular em pequena quantidade como um sistema de vigilância 

através das três principais rotas de infiltração leucocitária (plexo coróide, espaço 

subaracnóideo e espaços perivasculares parenquimais). Em condições patológicas, a entrada 

de células inflamatórias aumentam por essas rotas e pela ruptura da barreira 

hematoencefálica. O controle da resposta inflamatória também é diferente no SNC, em 

estudos experimentais observou-se que na ausência de células Tγδ (gama-delta) ocorre uma 

menor inflamação no SNC. Essas células estimulam uma maior produção de citocinas do tipo 

1, como o IFNγ, aumentando a resposta inflamatória local (Cardona et al. 1999). E quando se 

utiliza o modelo experimental de NCC com cisticercos de Mesocestoides corti, têm-se a 

perda da similaridade antigênica, como da T. crassiceps com a T. solium. Detalhes 

importantes no estudo da NCC murina e humana. 

 Na resposta inflamatória das infecções murinas com cisticercos de T. crassiceps, 

ocorre um predomínio inflamatório inicial de citocinas do tipo 1 resultando em maior 

destruição dos cisticercos e aumento de lesões, alterações teciduais e infiltrado inflamatório. 

Essas alterações se intensificam a medida que o parasito vai sendo destruído perdendo sua 

capacidade moduladora. A resposta imune inicial pode estar diminuída pela ação de 

glicoconjugados liberados do tegumento dos cisticercos, utilizados como mecanismo de 

evasão e modulação da resposta imune (Alvarez et al. 2008 e 2010). O acúmulo desses 

antígenos, que possuem uma natureza bioquímica complexa, no interior das células 

fagocitárias pode interferir nas vias intracelulares envolvidas com a apresentação de 
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antígenos pelas moléculas de histocompatibilidade, inibindo a ativação das células T (Alvarez 

et al. 2010). Além de se ligarem a moléculas de iniciação das vias do complemento, 

impedindo a sua ativação, bem como linfócitos e produção de citocinas (White et al. 1997). 

Com o decorrer da resposta inflamatória e aumento na quantidade de células 

mononucleares, ocorreu a destruição completa dos cisticercos, fato observado nos 

camundongos C57BL/6 convencionais e na fase final da inflamação nas outras linhagens. 

Quando a resposta era predominantemente de polimorfonucleares, o crescimento dos 

cisticercos era favorecido e observava-se intensidades maiores de destruição dos tecidos 

adjacentes com ventriculomegalia e desvio da linha média. Além de gliose, fibrose, edema, 

meningite e perivasculite. 

Ao analisar o papel da IL-4 observou-se que sua ausência favoreu a sobrevida dos 

cisticercos, diminuindo a intensidade da resposta inflamatória e acentuando a 

ventriculomegalia. A presença do IFNγ estimulou uma resposta inflamatória crônica com 

aumento da microgliose e destruição mais rápida e eficaz dos cisticercos. 
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7. CONCLUSÕES 

 As análises anatomopatológicas das quatro linhagens utilizadas de camundongos 

infectados pela técnica de inoculação intracranial desenvolvida neste trabalho, permitiu 

concluir que: 

 

I. O modelo experimental de NCC mostrou-se útil em reproduzir a doença nos animais 

infectados e sem alterações significativas para os controles, resultando em lesões; 

II. Os camundongos BALB/c também são menos resistentes que os C57BL/6 quando 

infectados intracranialmente, utilizando o modelo experimental de NCC com 

cisticercos de T. crassiceps, o que ocorre também no modelo intraperitoneal; 

III. Na ausência da IL-4, ocorreu uma diminuição na resposta inflamatória resultando na 

destruição dos cisticercos somente aos 90 DAI, porém, com menor ventriculomegalia 

e perivasculite;  

IV. O IFNγ exerceu um papel fundamental no direcionamento da respota inflamtória 

intensificando-a contra cisticercos intraventriculares de T. crassiceps, estimulando as 

células da micróglia e provocando destruição mais precoce dos parasitos. 

V. A resposta inflamatória no SNC possui um controle maior da inflamação que outros 

tecidos. 
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