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RESUMO
A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii, parasito intracelular obrigatório. Sua infecção ocorre
por ingestão de alimentos e água contaminados com oocistos ou cistos teciduais presentes em carne crua ou mal
cozida.  Geralmente  se  manifesta  de  forma  assintomática  quando se  encontra  em sua  fase  aguda,  ocorrendo  alta
proliferação e disseminação do parasito pelo organismo do hospedeiro. Em sua forma crônica, o T. gondii se encontra na
forma de cistos localizados preferencialmente no tecido nervoso e muscular. No presente estudo, 30 camundongos
machos com 60 dias de vida foram divididos em 6 grupos, sendo 3 grupos controles não infectados (GC) e 3 grupos
infectados (n = 5 animais por grupo). Para a infecção, foram utilizados cistos de T. Gondii, estirpe ME-49 (genótipo II).
Todos os grupos foram eutanasiados 7, 15 e 45 dias após a infecção e os corações foram coletados para a realização de
uma análise histopatológica e quantificação dos parâmetros inflamatórios. Nossos resultados mostraram que as lesões
no miocárdio identificadas neste modelo experimental foram consideradas moderadas e os infiltrados observados foram
focais  e  difusos,  de  intensidade  discreta  em  todos  os  períodos  avaliados.  Todavia,  alterações  inflamatórias  mais
pronunciadas foram observadas no grupo 45  dias após, onde houveram infiltrados inflamatórios intensos, com maior
número de células distribuídas difusamente no campo, bem como a presença de edema interfibrilar e pericardite. 

PALAVAS-CHAVE: Coração, Infiltrados inflamatórios; Toxoplasmose. 

1. INTRODUÇÃO

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii, parasito pertencente ao
reino protista, filo Apicomplexa, ordem Eucoccidiida e família  Sarcocystidae (NEVES et al., 2016).
Sua  infecção  ocorre  por  ingestão  de  alimentos  e  água  contaminados  com  oocistos  ou  cistos
teciduais presentes em carne crua ou mal cozida (FLEGR et al., 2014; NEVES et al., 2016).  Na
infecção aguda,  há ampla multiplicação e disseminação do parasito no organismo do hospedeiro
(DUBEY, 1998), sendo geralmente assintomático (WONG e REMINGTON, 1993).  Na fase crônica,
este se aloja na forma de cistos, principalmente no tecido nervoso e muscular (HILL e DUBEY,
2002).

Sabe-se que o  T. gondii causa alterações no cérebro (HIRAMOTO et al., 2002), intestino
(TREVIZAN  et  al.,  2016),  olhos  (ROBERT  et  al.,1999)  e  miocardite  (SLAVEN  et  al.,2007)  de
indivíduos  imunocomprometidos.  Porém,  não  há  relatos  na  literatura  associando  alterações  no
miocárdio em camundongos infectados pelo parasito.

2. OBJETIVO

O objetivo do nosso estudo foi avaliar se o parasito (T. gondii) pode causar alterações no
coração de camundongos Swiss com 7, 15 e 45 dias de infecção.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ENSAIOS IN VIVO - INFECÇÃO DE CAMUNDONGOS SWISS 

Este  trabalho  foi  previamente  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  Envolvendo
Experimentação Animal da Universidade Estadual de Maringá, sob registro número 093/2014.

Foram utilizados 30 camundongos machos  Swiss (Mus musculus) com 60 dias de idade,
divididos em 6 grupos (n = 5):  3 grupos controles não infectados (GC) e 3 grupos infectados (GI), os
quais  foram submetidos à  eutanásia  7,  15  e  45 dias  após a  infecção (7  dpi,  15  dpi  e  45  dpi,
respectivamente). Para a infecção, foram utilizados cistos de T. Gondii, estirpe ME-49 (genótipo II),
tendo  sido  administrados  20  cistos  teciduais  por  meio  de  sonda  oral.  Posteriormente,  os
camundongos foram mantidos em biotério setorial com temperatura controlada, água e ração  ad
libitum, em ciclo  alternado claro-escuro  (12/12h).  A  eutanásia  foi  realizada por  aprofundamento
anestésico por vapor de halotano, seguido por deslocamento crânio-cervical. 

3.2 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA

Os  corações  foram  coletados  e  fixados  em  paraformaldeído  4%,  submetidos  ao
processamento histológico e embebidos em parafina. Foram realizados cortes semi-seriados de 5
m de espessura, os quais foram corados em hematoxilina e eosina (H.E.).

Para avaliação dos parâmetros inflamatórios,  30 campos  de cada corte  foram analisados
através de microscópio de luz trinocular (Olympus BX50®). O processo inflamatório foi avaliado por
meio da quantificação dos infiltrados inflamatórios com base na seguinte classificação: 

1. Intensidade (MICHAILOWSKY et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2007): Segundo o número de
células  inflamatórias  observadas:  Ausente  (0  –  9  células);  discreto  (10  –  25  células);
moderado (26 – 50 células) e intenso (> 50 células).

2. Distribuição do infiltrado inflamatório por campo (MICHAILOWSKY et al., 2001):  Focal (um
único  infiltrado no campo visual);  multifocal (mais de um  infiltrado no campo visual);  difuso
(células inflamatórias distribuídas difusamente no campo visual).

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os  valores  com distribuição  normal  foram  submetidos  à  análise  de  variância  (ANOVA)
seguido pelo teste de Tukey e os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Todas
as análises foram realizadas através software GraphPad Prism® Version 5.0. Para todos os testes
estatísticos foi considerado o nível de significância de p<0.05. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As lesões do miocárdio foram consideradas moderadas nos grupos infectados (GI), sendo
que os infiltrados observados foram focais e difusos, de intensidade discreta em todos os períodos
avaliados (Figura 1A). Aos 15 e 45 dias pós infecção, o número de infiltrados inflamatórios aumentou
nos GI em relação aos grupos controle (GC), diferindo significativamente entre eles (p>0,05) (Figura
1A).  Alterações  inflamatórias  mais  pronunciadas  foram  observadas  no  grupo  45  dpi,  onde  foi
constatado infiltrados inflamatórios intensos, com maior número de células distribuídas difusamente
no campo, bem como a presença de edema interfibrilar e pericardite.  
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Cardoso  e  Guimarães  (1956)  também  observaram  edema  interfibrilar  e  pericardite  na
toxoplasmose,  além de  encontrarem inflamações  de  forma difusa  e  intensa  no  miocárdio,  com
predominância de células mononucleares. Kumar et al. (2008) relataram que a presença de infiltrado
inflamatório  intenso  no  miocárdio  leva  à  morte  celular  por  necrose,  seguida  da  formação  de
abscessos e fibrose com cicatrização local e perda de função. 

Adicionalmente,  Slaven  e  colaboradores  (2007)  mostraram que  o  T.  gondii pode  causar
miocardite e pericardite grave em pacientes imunocomprometidos. Tal  condição clínica pode ser
comprometedora à saúde e à vida do indivíduo, pois a inflamação das membranas de revestimento
do coração diminuem a importante atuação do pericárdio o qual, além de manter o coração em sua
posição anatômica, impede que ele se encha demasiadamente de sangue e atua como uma barreira
física contra infecções (ABCMED, 2013; ZANETTINI, et al., 2003). 

Figura  1.  (A)  Escore  total  de  focos  inflamatórios  de  destribuição  focal  e  difusa  do  coração  de  camundongos
experimentalmente infectados com Toxoplasma gondii (dpi: dias pós infecção). (B) Cisto de Toxoplasma gondii presente
no  tecido  cardíaco. (C) Músculo  cardíaco  íntegro  do grupo  controle.  (D) Infiltrados  focais  e  moderados de células
mononucleares (seta) do grupo infectado. Os dados são apresentados por média ± desvio padrão. *Significativamente
diferente do grupo controle (p<0,05). ANOVA-One-way seguido pelo teste de Tukey.

5. CONCLUSÃO

As análises dos resultados deste estudo permitiram concluir que a infeção oral por oocistos de
T. gondii provoca lesões tanto no miocárdio como no pericárdio. Todavia, as lesões miocárdicas dos
grupos infectados foram consideradas moderadas e os infiltrados observados foram focais e difusos,
de intensidade discreta em todos os períodos avaliados. 
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