
INFECÇÃO AGUDA POR Toxoplasma gondii PROMOVE MUDANÇAS
MORFOQUANTITATIVAS NOS NEURÔNIOS NITRÉRGICOS SUBMUCOSOS 

DO ÍLEO DE RATOS Wistar

Anne Caroline Santa Rosa  1  , Joquebede Caroline Pessoa do Nascimento2, Débora de Mello
Gonçales Sant’Ana3, Nilza Cristina Buttow4, Larissa Carla Lauer Schneider5

1Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Maringá - UEM. Bolsista PIBIC/CNPq-UEM. santarosa.annecarol@gmail.com
2Aluna de mestrado da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. joquebede1893@gmail.com

3Professora, Doutora, Departamento de Ciências Morfológicas, UEM. dmgsantana@gmail.com
4Professora, Doutora, Departamento de Ciências Morfológicas, UEM. ncbuttow@gmail.com

5Orientadora, Doutora, Departamento de Ciências Morfológicas, UEM. lari_uem@yahoo.com.br 

RESUMO
O intestino delgado é um dos órgãos mais afetados durante a infecção pelo Toxoplasma gondii, sendo que no íleo pode
ocorrer  uma resposta diferenciada por  possuir  maior  quantidade de agregados linfoides. O plexo submucoso já  foi
estudado em outros segmentos somente na fase crônica. Portanto, objetivo deste trabalho foi estudar os neurônios
nitrérgicos submucosos, a quantidade de colágeno da submucosa e a densidade das células de Paneth ao longo da
infecção  aguda  pelo  T.  gondii no  íleo  de  ratos  Wistar. 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 para estudo das túnicas mucosa
e submucosa e, para as técnicas de imunofluorescência para estudo dos neurônios nitrérgico.  Foi demonstrado neste
trabalho que a infecção aguda pelo T. gondii ocasiona uma injúria demonstrada pelo aumento das células de paneth, a
hipertrofia da túnica mucosa e a fibrogênese. Mas, o aumento da população nitrérgica pode estar  associada a um
mecanismo protetivo da mucosa contra a infecção. A infecção aguda pelo  T. gondii no íleo de ratos  Wistar promove
mudanças fenotípicas dos neurônios nitrérgicos, alterações das células de paneth do epitélio intestinal e,  também o
remodelamento da síntese de colágeno na túnica submucosa ao longo da infecção.

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

1 INTRODUÇÃO

Toxoplasma gondii é um coccídio intestinal do filo Apicomplexa e possui ciclo que se alterna
entre hospedeiro definitivo que são os felídeos e, hospedeiros intermediários que inclui o homem e
todos os outros homeotérmicos (WENDTE et al., 2011). A principal via de infecção dos hospedeiros
intermediários é a ingestão de oocistos eliminados por felídeos. O parasito ingerido invade a mucosa
intestinal e os enterócitos secretam moléculas citotóxicas que atraem células de defesa para o local,
caracterizando a fase aguda da infecção (Buzoni-Gatel and Werts, 2006).  

A infecção oral pelo T. gondii provoca uma resposta inflamatória já descrita para diferentes
espécies de animais, como mamíferos e aves, e dentre os órgãos mais afetados está o intestino
delgado  (SCHREINER  and  LIESENFELD,  2009).O  trato  gastrintestinal  (TGI)  abriga  o  maior
componente do sistema imunitário do corpo, que serve para defender o hospedeiro contra a invasão
viral, bacteriana ou parasitária e, limita as consequências dos estímulos antigênicos causadas pela
digestão  dos  alimentos  (PRANDOTA,  2012).  O  íleo  sendo  o  segmento  com  maior  riqueza  de
agregados linfoides ou placas de Peyer, pode apresentar uma resposta a infecção diferente dos
outros segmentos. 

 Esta  inflamação  intestinal  ocasionada  pela  infecção  pelo  T.  gondii pode  afetar  os
neurônios do Sistema Nervoso Entérico (SNE), desregulando o balanço de neurotransmissores e
induzindo a neuroplasticidade (PARLOG et al., 2015). Os neurônios submucosos estão relacionados
com  as  respostas  mucosas  apresentando  funções  secretomotoras  e  vasodilatadoras  (Furness,
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2012).  O óxido nítrico (ON) produzido pelos neurônios nitrérgicos participa da secreção de cloreto
(KADOWAKI et al., 1999).

A resposta imune também pode alterar a quantidade de colágeno do tecido lesado como
demonstrado nas doenças intestinais inflamatórias (PRINCIPI  et  al.,  2013).  A infecção oral  com
cistos teciduais de T. gondii demonstrou um aumento de fibras colágenas no duodeno de gatos na
fase crônica (SILVA et al., 2010), mas falta ainda estudos na fase aguda da doença.

A maioria dos estudos realizados demonstraram que na fase crônica a infecção pelo  T.
gondii promove um aumento dos neurônios nitrérgicos do plexo mientérico no jejuno (VICENTINO-
VIEIRA et al., 2015; ARAÚJO et al., 2015). Mas faltam estudos dos neurônios nitrérgicos do plexo
submucoso na fase aguda e sua relação com a mucosa intestinal. Desta forma, o objetivo deste
trabalho foi estudar os neurônios nitrérgicos submucosos, a quantidade de colágeno da submucosa
e a densidade das células de Paneth ao longo da infecção aguda pelo  T. gondii no íleo de ratos
Wistar.

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 duas partes, todas foram fixadas em paraformaldeído 4%, pH 7,4.
Uma parte foi usada para processamento histológico 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  mensuração  dos  estratos  que  compõe  a  parede  intestinal:  mucosa,  submucosa,
parede total, altura de vilo, e, também quantificação das células de Paneth (CPs). E a coloração de
Picro Sirius foi utilizada para observar o colágeno tipo I e III da túnica submucosa. 

Para  a  quantificação  das  CPs  foi  utilizado  a  objetiva  de  100x  observando  32  glândulas
intestinais por animal. E, para quantificar os tipos de colágenos foram capturadas 24 imagens na
objetiva de 40X por animal em microscópio óptico Nikon Eclipse 80i acoplado com câmera DsFi1c
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Nikon, utilizando polarização óptica, e digitalizadas através do software Q Capture Pro® (version 5.1,
Media Cybernetics, USA). O Picro Sirius baseiase no alinhamento das moléculas de Sirius Red às
de colágeno, promovendo assim um aumento da birrefringência dessas fibras. À medida que os
pixels com tonalidade correspondente às fibras de colágeno do tipo I ou III  são selecionados na
imagem,  as  demais  áreas  com  a  mesma  proporção  de  cor  são  pintadas  com  a  tonalidade
previamente  escolhida  para  cada  tipo  de  fibra,  e  o  software  informa  a  quantidade  daquela
determinada  cor  na  área  da  imagem.  Os  resultados  foram  expressos  em  porcentagem  da
quantidade de cada colágeno pela área da túnica submucosa.

2.4 PROCESSAMENTO PARA ANÁLISE DO PLEXO SUBMUCOSO

2.4.1 Processamento do intestino para análise do plexo submucoso

Depois de três horas de fixação as amostras foram abertas ao longo da borda mesentérica e
lavadas em PBS até remoção do excesso de fixador. O material foi então armazenado em solução
de  PBS  e  azida  sódica  0,08%  até  a  dissecção.  O  intestino  foi  cortado  em  segmentos  de
aproximadamente 1 cm e dissecado com o auxílio de pinças sob estereomicroscópio, para obtenção
de preparados totais do plexo submucoso. Para realização das técnicas de imunofluorescência da
proteína nNOS (subpopulação nitrérgica, nNOS-IR) foi removida a túnica mucosa e tela submucosa
que foram utilizadas para as técnicas imunohistoquímicas citadas.  

2.4.2 Técnica de imunofluorescência

Foram utilizados  preparados  totais  da  túnica  submucosa  do  íleo  de  cada  animal  para  a
realização da marcação nNOS. As membranas foram lavadas duas vezes durante 10 minutos em
PBS 0,1 M, pH 7,4 + Triton-X100 0,5% (PBS-T). Em seguida foram incubados com BSA 2% e soro
de burro 10% em PBS-T, durante 1 hora, para bloqueio dos sítios de ligações inespecíficas. 

Posteriormente, as membranas foram incubadas em solução contendo o anticorpo primário
que foram diluídos em meio de incubação composto de PBS-T, BSA 2% e soro de burro 2%, onde
as membranas permaneceram durante 48 horas à temperatura ambiente em agitador automático.
Para a marcação dos neurônios nitrérgicos submucosos foi usado o anticorpo primário produzido em
coelho anti-nNOS (Zymed) com a diluição 1:500. 

Após esse período, as membranas foram lavadas em PBS-T três vezes, durante 5 minutos
cada,  e  incubadas  durante  duas  horas  ao  abrigo  da  luz  em  solução  contendo  os  anticorpos
secundários na diluição 1:500 anti-coelho Alexa Fluor 546, em meio de incubação composto de
PBS-T, BSA 2% e soro de burro 20%. O anticorpo secundário não ligado aos epítopos foi removido
por três lavagens em PBS-T durante 10 minutos e, montadas em lâminas histológicas contendo
antifade® (Life Technologies do Brasil Com. Ind. Prod. Biotec. Ltda, SP, Brasil), sendo armazenadas
sob refrigeração e ao abrigo da luz.

2.4.3 Análise quantitativa e morfométrica dos neurônios submucosos

A quantificação e a morfometria neuronal foram realizadas 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 Image Pro Plus 3.0.1.
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Para as análises quantitativas, foram capturadas 30 imagens aleatórias em objetiva de 16X e
os resultados foram expressos como número de células por cm2. A morfometria foi realizada pela
medida das áreas de 100 neurônios de cada animal, num total de 500 neurônios por grupo.

2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados obtidos foram submetidos às análises estatísticas pelo programa GraphPad
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

Nossos  resultados  demonstraram um aumento  da  densidade  dos  neurônios  submucosos
nNOS-IR a partir de 6 horas mantendo-se elevado até 72 horas de infecção, ocorrendo após este
período uma redução gradual até 10 dias retornando a valores semelhantes ao controle (Figura 1c).
A área do perfil neuronal encontramos uma atrofia neuronal nos grupos infectados, com exceção do
GI72h (Figura 1d). 

Figura 1: Micrografia dos neurônios nitrérgicos submucosos no microscópio de fluorescência. A, B) as setas
indicam presença de vacúolos no interior do corpo celular, C) número, D) perfil neuronal 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 (*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

O aumento da expressão de nNOS nos neurônios do plexo submucoso em experimentos de
cultura de células indicam uma adaptação na manutenção e sobrevida neuronal (LIN et al., 2004).
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Mudanças morfológicas foram observadas em alguns neurônios nitrérgicos, como a presença de
vacúolos no interior do corpo celular neuronal (Figura 1 A, B). Vacúolos nos neurônios nitrérgicos
foram também observados após isquemia e reperfusão no plexo mientérico, como um sinal de injúria
celular (RIVERA et al., 2011). 

Estes resultados estão de acordo com outros  trabalhos com o mesmo parasito  no plexo
mioentérico do jejuno de ratos na fase crônica da toxoplasmose (ARAÚJO et al., 2015; VICENTINO-
VIEIRA et al., 2015). Este aumento não necessariamente representa proliferação celular, mas sim
mudança  de  fenótipo  (RÜHL,  2006).  O  nNOS  no  trato  gastrointestinal  está  envolvido  com  a
manutenção  da  integridade  da  mucosa,  a  secreção  epitelial  e  ainda  possui  função  de  barreira
(BARRACHINA;  EXPLUGUES, 2001).  Assim, o aumento dos neurônios nitrérgicos neste estudo
pode estar relacionado com um mecanismo protetivo para a mucosa contra o T. gondii.

Figura 2: Micrografia de cortes transversais do íleo de ratos infectados com 5000 oocistos de Toxoplasma
gondii (cepa ME-49, genótipo II) corados com Picro Sirius Red. A) Alta densidade de colágeno tipo I (cor
vermelha) é observado no GI24h; B) Alta densidade do colágeno tipo III (cor verde) é observado no GI7d.
(*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). Barra: 50 μm.
Fonte: Dados da pesquisa

Neste  período  de  12  horas  ocorreu  um  aumento  da  síntese  colágeno  tipo  I  na  túnica
submucosa permanecendo elevado até 48 horas de infecção,  sendo que após este  período os
valores retornaram 
similares ao controle (Figura 2A, C). Resultados similares foram encontrados na infecção oral de 200
cistos  teciduais  da  cepa  ME-49  do  T.  gondii em  gatos  onde  também  houve  um  aumento  na
concentração das fibras colágenas mas na fase crônica (SILVA et al.,  2010).  A fibrogênese nas
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doenças intestinais inflamatórias ocorre para reparar um tecido lesionado e, seu controle envolve
citocinas, moléculas de adesão e fatores de crescimento (PRINCIPI et al., 2013). O reparo do tecido
depende da severidade da inflamação, como ocorre neste estudo, uma inflamação intestinal aguda,
o dano tecidual é moderado com restituição completa do tecido (RIEDER et al., 2007). 

Em 48 horas de infecção foi observado uma hipertrofia na parede total do íleo, também na
mucosa e comprimento do vilo (Tabela 1). Esta hipertrofia pode ser devido a formação do edema, ou
seja, o excesso de líquidos provenientes dos vasos durante o processo inflamatório. Em estudos
realizados na parede intestinal do íleo de frangos houve respostas diferentes na fase crônica de
acordo com o tipo da cepa de T. gondii, onde foi encontrada a atrofia quando testados oocistos do
genótipo tipo III e uma hipertrofia na infecção com cistos teciduais do genótipo tipo II (SHIRAISHI et
al., 2009). No entanto, uma atrofia da submucosa ocorreu nos grupos infectados, com exceção dos
grupos GI48H e GI10d (Figura 1E) quando comparada ao controle. 

Tabela 1: Morfometria da espessura total da parede, mucosa, altura do vilo, submucosa e densidade das
células de Paneth (CPs) de ratos controle e infectados com inóculo de 5000 oocistos de Toxoplasma gondii
cepa ME-49 (genótipo II) com diferentes tempos de infecção (n=5).
Parâmetros GC GI6 GI12 GI24 GI48 GI72 GI7 GI10
Espessura
total (µm)

450,2±
2,6 a

443,4±
32,8 a

419,1±
35 a

485,3±
36,9 a

648,3±
5,6 b

445±
1,3 a

471,1±
11,7 a

515,5±
15,1 a

Espessura
da  mucosa
(µm)

379,1±
1,2 a

369,4±
27,2 a

368,9±
32,6 a

413,9±
33,8 a

536,8±
7,7 b

398,4±
2,5 a

407,2±
8,4 a

436,2±
15,7 a

Altura do vilo
(µm)

194,7±
2,1 a

227,8±
14,3 ab

217,1±
13,5 a

246,1±
37,6 ab

289,2±
7,3 b

247,2±
2,2 ab

238,5±
3,4 ab

237±
2,6 ab

Espessura
da
submucosa
(µm)

26,4±
1,6 a

20,4±
0,9 b

17,3±
0,7 b

18±
0,9 b

27,3±
1,4 a

15,3±
0,7 b

17,1±
1,3 b

28,8±
1,3 a

CPs
333±
9,0 ac

274±
24,0 a

327±2
5,0 ac

373±
12,0 bc

448±
22,0 b

366±
2,0 bc

369±
11,0 bc

341±
19,0 a

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.

Neste mesmo período observou-se alterações nas células de Paneth (CPs), onde este é o
único período de infecção que ocorreu um aumento de 26% destas células, sendo que os demais
tempos permaneceram semelhantes ao controle (Tabela 1). Concordando com nossos resultados na
infecção crônica pelo mesmo parasito sobre a parede duodenal de gatos observou um aumento do
número das CPs nos animais infectados (SILVA et al., 2010).  Parasitos intestinais podem estimular
a secreção pelas CPs pela ativação do sistema imune inato, que detecta a infecção pela ativação de
receptores nas células imunes via TLRs (KAWAI; AKIRA, 2009). 

No tempo de 72 horas foi observado o aumento do colágeno tipo III na túnica submucosa
permanecendo assim até os 7 dias de infecção, sendo que no tempo de 10 dias os resultados são
similares ao controle. A prevalência das fibras reticulares deste período pode ser um indicador de
maturidade tecidual,  pois  estas fibras são proeminentes  nos estágios iniciais  da cicatrização de
feridas e na formação de tecido cicatricial, importantes para promover a força mecânica inicial para a
matriz extracelular recém-sintetizada (PURUSHOTHAMAN et al., 2011).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Foi demonstrado neste trabalho que a infecção aguda pelo  T. gondii ocasiona uma injúria
demonstrada pelo aumento das células de paneth, a hipertrofia da túnica mucosa e o aumento do
colágeno tipo I da túnica submucosa. Mas, o aumento da população nitrérgica pode estar associada
a um mecanismo protetivo da mucosa contra a infecção, demonstrado no aumento do colágeno tipo
III, sendo que este fato indica um reparo tecidual.

4 CONCLUSÃO

A infecção aguda pelo T. gondii no íleo de ratos  Wistar promove mudanças fenotípicas dos
neurônios  nitrérgicos,  alterações  das  células  de  paneth  do  epitélio  intestinal  e,  também  o
remodelamento da síntese de colágeno na túnica submucosa ao longo da infecção.
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