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RESUMO
A mucosa intestinal tem um papel importante no mecanismo de barreira contra a penetração de microorganismos. No
entanto,  Toxoplasma gondii invade as células epiteliais do intestine delgado, iniciando uma resposta imune local. Esta
resposta  promove  um  desbalanço  nos  neurotransmissores,  na  qual  envolve  o  plexo  submucoso,  resultando  em
mudanças na integridade do epitélio e no papel secretor. No presente trabalho foi avaliado o comportamento das células
da mucosa e dos neurônios submucosos do íleo durante diferentes tempos de infecção aguda pelo T. gondii. Quarenta
ratos (60 dias de idade) foram aleatoriamente distribuídos em 8 grupos (n=5): não infectado (GC) e, infectados: 6 (GI6h),
12 (GI12h), 24 (GI24h), 48 (GI48h) e 72 horas (GI72h) e 7 (GI7d) e 10 dias (GI10d) de infecção com a inoculação de
5000  oocistos  de  T.  gondii esporulados  (cepa  Me-49,  genótipo  II).  Segmentos  do  íleo  foram  separados  para  o
processamento histológico e,  para as técnicas da histoquímica e imunofluorescência para quantificação das células
epiteliais e células imunes da mucosa do íleo e dos neurônios submucosos HuC/D-IR e VIP-IR. Nossos resultados
demostraram  uma  perda  neuronal  gradativa  ao  longo  da  infeção  e  também  mudanças  fenotípicas  dos  neurônios
VIPérgicos.  Estas mudanças podem estar relacionadas com a redução das células caliciformes e o crescimento dos
linfócitos intraepitelais e das células imunes da lamina própria. A infecção aguda pelo T. gondii no íleo de ratos Wistar
promove mudanças dos neurônios VIPérgicos ao longo da infecção, que pode estar relacionadas com as alterações das
células epiteliais e de defesa da mucosa intestinal.

PALAVRAS-CHAVE: Neurônios submucosos, VIP, intestino delgado, toxoplasmose intestinal, fase aguda.

1 INTRODUÇÃO

Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório agente etiológico da toxoplasmose,
zoonose que possui uma imensa distribuição mundial (DUBEY et al., 2012). Nesta patologia ocorrem
diarréias  acompanhadas  de  ulcerações  intestinais  que  podem  evoluir  para  ileíte  fatal  em
camundongos susceptíveis (LIESENFELD et al.,  1996; MENNECHET et al.,  2002).  Os ratos são
usualmente resistentes à infecção pelo T. gondii (DUBEY, 1998), mas ainda assim pode ser gerada
uma inflamação durante o processo de infecção do parasito (SCHREINER; LIESENFELD, 2009).

Quando a infecção ocorre por via oral, o parasito encontra a superfície da mucosa intestinal,
constituída de células epiteliais,  que incluem os enterócitos e as células caliciformes (CCs) que
desempenham um importante papel na função de barreira mecânica às agressões do meio externo e
a penetração de microrganismos (PELASEYED et al., 2014). Esta barreira ocorre devido a presença
de junções de oclusão (GOTO; IVANOV, 2013) e do muco produzido pelas CCs (JOHANSSON,
2013).  Apesar  da  existência  desta  barreira  o  T.  gondii tem a capacidade de invadir  as  células
epiteliais iniciando uma resposta imune local (HEIMESAAT et al., 2007).

Os neurônios também são alvos da replicação do T. gondii e sofrem alterações induzidas por
este protozoário. O T. gondii possui habilidade para induzir modificações diretas ou indiretamente via
neuroinflamação, desregulando o balanço de neurotransmissores e induzindo a neuroplasticidade
(PARLOG et al., 2015).   

O Sistema Nervoso Entérico (SNE) é organizado em plexos, dos quais os principais são o
plexo  submucoso  e  o  plexo  mioentérico  (FURNESS,  2006).  O  plexo  mioentérico  controla  a
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motilidade e o submucoso controla o fluxo sanguíneo e a secreção epitelial (FURNESS et al., 2003).
No plexo submucoso os neurônios VIPérgicos(VIP) estão relacionados com o controle da secreção
do epitélio intestinal (CHANDRASEKHARAN et al., 2013). O neuropeptídeo VIP além de controlar o
fluxo  sanguíneo,  as  vias  secretomotoras  e  a  permeabilidade  do  epitélio,  também  possui
propriedades anti-inflamatórias ativando ou inibindo diretamente as células de defesa. Quando esta
resposta é análoga a um processo inflamatório, passa a ser chamada de inflamação neurogênica
(CHANDRASEKHARAN et al., 2013). 

Estudos já evidenciam que a infecção aguda e crônica com diferentes cepas de  T. gondii
causam mudanças morfológicas nas subpopulações neuronais encontradas na parede de diferentes
segmentos do trato gastrointestinal (SANT’ANA et al., 2012; VICENTINO-VIEIRA et al., 2015; GÓIS
et al., 2016). No entanto, faltam ainda estudos que relacionem o plexo submucoso com a mucosa
intestinal  do  íleo  de  ratos  infectados  na  fase  aguda.  No  presente  trabalho  foi  avaliado  o
comportamento de diferentes tipos de células epiteliais,  de células de defesa da mucosa e dos
neurônios submucosos durante diferentes tempos de infecção aguda pelo T. gondii.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ASPECTOS ÉTICOS

O  protocolo  experimental  foi  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  no  Uso  de  Animais  da
Universidade Estadual de Maringá (protocolo nº 013/2013).

2.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Foram utilizados 40  Rattus norvegicus Wistar machos, com 60 dias de idade. Os animais
foram distribuídos aleatoriamente em oito grupos experimentais (n=5): um grupo controle (grupo GC)
e sete grupos infectados com 5000 oocistos de T. gondii (cepa Me - 49) e submetidos à eutanásia
após 6 (GI6h), 12 (GI12h), 24 (GI24h), 48 (GI48h) e 72 horas (GI72h), 7 (GI7d) e 10 dias (GI10d). 

Os animais dos grupos infectados receberam pela via oral  1,0 mL de suspensão contendo
5000 oocistos esporulados de  T. gondii  (cepa ME-49, genótipo tipo II)  (VICENTINO-VIEIRA et al.,
2015). O GC recebeu o mesmo volume de solução salina estéril. 

Após  os  tempos  experimentais,  os  animais  foram  submetidos  à  eutanásia  por
aprofundamento anestésico com vapor de halotano (GÓIS et al., 2016). Os segmentos do íleo de
cada animal foram separados em três partes, todas foram fixadas em paraformaldeído 4%, pH 7,4.
Uma parte foi usada para processamento histológico, outra foi usada para a técnica de histoquímica
da peroxidase e a última usada para obtenção de preparados totais da tela submucosa a partir da
remoção da túnica muscular e da túnica mucosa para análise do plexo submucoso.

2.3 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO

Segmentos do íleo de todos os animais foram desidratados em séries ascendentes de álcool
etílico, diafanizados em xilol e incluídos em parafina para obtenção de cortes transversais semi-
seriados de quatro μm, que foram corados com Hematoxilina e Eosina (HE). A coloração de HE foi
utilizada para contagem de linfócitos intra-epiteliais (LIEs). A coloração de Alcian-Blue (AB) pH 2,5
foram utilizados para quantificar as células caliciformes (CCs). Os resultados foram expressos como
número de células por mm2. 
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2.4 HISTOQUÍMICA DA PEROXIDASE

Segmentos do íleo de cada animal foi colocado em uma solução de PBS contendo 10% de
sacarose por 24 hs. Após este período, todos os segmentos foram emblocados em OCT e mantidos
no freezer -20°C. Os segmentos emblocados foram cortados no criostato na espessura de 10 µm.
As secções do criostado foram submetidas para histoquímica da peroxidase (células imunes que
expressam  peroxidase  serão  marcadas  -  CIs),  assim  foram  lavadas  em  PBS,  seguida  pela
incubação  de  5  minutos  à  temperatura  ambiente,  no  mesmo  tampão  acrescido  do  DAB
(50mg/100mL) e H2O2 (100µL/100mL). As lâminas foram lavadas em PBS e montadas em glicerol.
Seguida pela contagem do número das CIs presentes na parede do íleo em 24 imagens aleatórias
em objetiva de 40X em quatro cortes por animal.

2.5 PROCESSAMENTO PARA ANÁLISE DO PLEXO SUBMUCOSO

Depois de três horas de fixação as amostras foram abertas ao longo da borda mesentérica e
lavadas em PBS para remoção do excesso de fixador. O intestino foi dissecado com o auxílio de
pinças sob estereomicroscópio, para obtenção de preparados totais do plexo submucoso através da
retirada das túnicas muscular e mucosa. Para realização das técnicas de imunofluorescência da
proteína HuC/D (população geral neuronal, HuC/D-IR) e VIP (subpopulação VIPérgica, VIP-IR). Foi
utilizado um preparado total  da túnica submucosa do íleo de cada animal  para a realização da
marcação HuC/D-VIP.  A técnica de imunofluorescência foi  realizada de acordo com Sant’Ana e
colaboradores (2012).

A quantificação dos neurônios foi  realizada por meio de imagens capturadas das lâminas
montadas, no microscópio com filtros para imunofluorescência e câmera de alta resolução, acoplado
ao microcomputador. Tanto a área quanto a quantificação dos neurônios foram analisadas com o
auxílio do Software de análise de imagem Image Pro Plus 3.0.1. Para as análises quantitativas,
foram capturadas 30 imagens aleatórias em objetiva de 16X e os resultados foram expressos como
número de células por cm2. 

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados obtidos foram submetidos às análises estatísticas pelo programa Graph Pad
Prism 5.0, sendo expressos como média ± erro padrão. Foi realizado análise de variância One-way
ANOVA, seguida de pós-teste de Tukey. O nível de significância utilizado foi de 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os ratos infectados tiveram uma perda gradual de neurônios submucosos imunomarcados
com HuC/D-IR, onde com 6 horas de infecção já se pode evidenciar uma perda neuronal significativa
de 12% em relação ao controle, com 12 horas a perda foi de 21%, com 24 horas de 24%, com 48
horas de 32%, 72 horas de 39%, 7 dias de 43% e 10 dias de 46% (Figura 1A, C e D). 

Nos neurônios VIP-IR observou-se uma redução da sua densidade nos grupos infectados,
com exceção do GI24h, que permaneceu igual ao GC e diferente de todos os demais grupos, tendo
em seguida uma nova redução (Figura 1B, C e D). Quando analisamos a proporção de neurônios
VIPérgicos  em relação  ao  HuC/D-IR  observa-se  uma  diminuição  significativa  nos  grupos  GI6h,
GI72h e GI7d e um aumento no GI24h enquanto que os demais permaneceram semelhantes ao
controle (Figura 1E). 
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Figura 1: Micrografia dos neurônios submucosos no microscópio de fluorescência. A) HuC/D, B) VIP, C)
dupla marcação, D) número, E) percentual do plexo submucoso do íleo de ratos infectados com 5000

oocistos de Toxoplasma gondii (cepa ME-49-genótipo II) para diferentes tempos de infecção e, o grupo
controle e visualizados por imunufluorescência para HuC/D-IR, nNOS-IR e VIP-IR. (*p<0,05, **p<0,01 e
***p<0,001 para cada técnica foi comparada todos os grupos pelo teste de variância One-way ANOVA).

Fonte: Dados da pesquisa

No tempo de 6 horas de infecção foi verificada a ruptura do epitélio intestinal e uma redução
das CCs AB 2.5+, sendo que estas permaneceram assim até os 10 dias de infecção (Tabela 1,
Figura 2B e C). Estas alterações podem ser resultantes da entrada do parasita quebrando a barreira
epitelial no íleo de ratos (Figura 2D).

 Neste  mesmo período  ocorreu  uma perda  significativa  de  12% dos  neurônios  do  plexo
submucoso da população geral e uma diminuição de 29% dos neurônios VIPérgicos (Figura 1B, E).
Estes últimos auxiliam regulando a função da barreira por aumentar a expressão das proteínas da
zônula  de  oclusão  (CHANDRASEKHARAN  et  al.,  2013).  Portanto,  sua  diminuição  pode  ter
favorecido o rompimento da barreira epitelial, facilitando a entrada do T. gondii e também de outros
microrganismos, até mesmo as bactérias presentes na microbiota (COHEN E DENKERS, 2015). Os
neurônios VIPérgicos são considerados secretomores e atuam no controle das células caliciformes,

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



sendo que também no período de 6 horas de infecção ocorreu uma redução destes neurônios e das
CCs. 

No período de 24 horas de infecção foi observada a presença de taquizoítos na lâmina própria
e no interior  dos vasos sanguíneos (Figura 2A) e,  também um aumento de 28% dos neurônios
VIPérgicos (Figura 1D). Ocorreu ainda um aumento de 63% dos linfócitos intraepiteliais (LIEs) que
permaneceram aumentados  até  os  10  dias  de  infecção  (Tabela  1).  Resultados  similares  foram
demonstrados para mesma cepa de T. gondii no plexo submucoso do cólon de ratos na fase crônica
onde o número dos neurônios submucosos imunomarcados com VIP-IR aumentou juntamente com
as LIEs  (GÓIS et al., 2016). Sendo que no plexo submucoso do jejuno também na fase crônica
houve uma redução do número destes neurônios e as LIEs permaneceram semelhantes ao controle
(SANT’ANA et al., 2012). 

Tabela 1: Densidade de linfócitos intraepiteliais  (LIEs),  células caliciformes (CCs) e células  imunes (CIs)
encontradas na mucosa do íleo de ratos controle (GC) e ratos infectados com inóculo de 5000 oocistos de
Toxoplasma gondii cepa ME-49 (genótipo II) com diferentes tempos de infecção (n=5)
 Célula
s 

Técnica GC GI6h GI12h GI24h GI48h GI72h GI7d GI10d

LIEs HE 260±12a 379±16ab 431±33,0ab 651±40bc 680±33bc 788±51c 798±53c 941±157c

CIs DAB 904,7± 
44a

1139±119a 862 ± 2,5a 1163 ± 
93ab

951±74a 1091 ± 
29a

1158 ± 
36a

1508 ± 
89b

CCs AB 2,5+ 1038±76a 672±54b 744±54b 488±62b 670±42b 541±45b 708±56b 510±66b

Média±erro padrão seguida por letras diferentes na mesma linha para a mesma técnica indica diferenças significativa
(p<0,05) pelo teste de variância One-Way ANOVA.

O VIP, além de atuar no controle das CCs e na regulação da barreira epitelial, também é
considerado um neuropeptídio anti-inflamatório (EKBLAD; BAUER, 2011). Chandrasekharan et al.
(2013) afirmaram que o VIP ativa a liberação de TGF-β pelos linfócitos T, assim este neuropeptídio
mantém a tolerância imunológica e a homeostase intestinal regulando a resposta imunológica por
células T.  Os LIEs atuam no controle do  T. gondii (GIGLEY et al., 2011), secretando TGF-β para
reduzir a inflamação (KASPER et al., 2004) e também IFN-γ para eliminar as células infectadas pelo
parasita  (COHEN;  DENKERS,  2015).  Como  neste  estudo  os  neurônios  que  expressam  VIP
aumentaram concomitantemente com os LIEs é provável  que estes últimos estejam secretando
TGF-β  por  ativação  direta  pelo  VIP,  podendo  estar  ocorrendo  uma  inflamação  neurogênica
(CHANDRASEKHARAN et al., 2013). 

No tempo de 72 horas os neurônios VIP-IR continuaram diminuindo, sendo encontrado uma
redução significativa que permaneceu até 7 dias de infecção, sendo que após 10 dias de infecção
estes neurônios voltaram a ser semelhantes ao controle (Figura 2D) e, também as células imunes
que  expressam  peroxidase  (CIs)  sofreram  um  aumento  (Tabela  1,  Figura  2E  e  F).  As  CIs
provavelmente  vem  do  gradiente  quimiotático  gerado  pela  produção  de  quimiocinas  pelos
enterócitos (KASPER et al., 2004). 
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Figura 2: Micrografia de cortes transversais do íleo de ratos infectados com 5000 oocistos de
Toxoplasmagondii (cepa Me-49, genótipo II). A) Presença de taquizoítos na lâmina própria e no interior de

vasos sanguíneos no período de 24 horas de infecção (setas). B) Células caliciformes AB 2,5+
(sialomucinas), grupo controle. C) Células caliciformes AB 2,5+ (sialomucinas) no íleo de ratos com 6 horas

de infecção. D) Ruptura no epitélio intestinal a partir de 6 horas de infecção (setas). (CCs) AB 1,0+
(sulfomucinas). E) Células imunes marcadas com peroxidase (CIs), histoquímica da peroxidase, grupo

controle. F) Células imunes marcadas com peroxidase (CIs), histoquímica da peroxidase no íleo de ratos com
10 dias de infecção. 

Fonte: Dados da pesquisa

Os ratos, diferentemente dos camundongos (C57BL/6), são usualmente resistentes à infecção
pelo  T. gondii (DUBEY, 1998). Esta resistência dos ratos talvez ocorra por estes liberarem maior
quantidade de citocinas que são consideradas regulatórias como IL-10 e TGB-β essenciais para a
homeostase do intestino após a infecção oral com o T. gondii (BUZONI-GATEL et al. 2001). Neste
estudo foi demonstrado a ativação das LIEs provavelmente pelos neurônios VIPérgicos no tempo de
24 horas e, apesar destes neurônios reduziram sua densidade talvez devido à resposta inflamatória
durante a invasão,  replicação e disseminação do  T.  gondii,  os LIEs permaneceram em número
aumentado até os 10 dias da infecção mantendo a homeostase intestinal.

Neste trabalho foi  observado que os neurônios VIPérgicos do plexo submucoso possuem
relação tanto com as células epiteliais que participam da função de barreira quanto com as células
de  defesa,  parecendo  estar  inibindo-as  ou  ativando-as,  sugerindo  assim  uma  inflamação
neurogênica. 
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4 CONCLUSÃO

A infecção aguda pelo T. gondii no íleo de ratos Wistar promove perda gradual da população
geral dos neurônios submucosos e mudanças dos neurônios VIPérgicos ao longo da infecção,que
pode estar relacionadas com as alterações das células epiteliais e de defesa da mucosa intestinal.
Estudos adicionais são necessários para conhecer o tipo da resposta imunológica que culmina nas
alterações encontradas.
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