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RESUMO 

 

SOUZA, M.C. Efeito da infecção crônica por Toxoplasma gondii durante a sepse 
polimicrobiana experimental. 154p. Tese de Doutorado – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
A maioria dos estudos da interação parasito-hospedeiro tem focado na interação de um 
único patógeno. Porém, o hospedeiro em um ambiente natural é comumente exposto a 
múltiplos patógenos sequencialmente ou mesmo simultaneamente. Diversos estudos têm 
utilizado o modelo de Ligadura e perfuração do Ceco (CLP) para estudar a sepse, mas 
nenhum deles apresentou modelo de coinfecção ou estudo avaliando o papel de infecções 
prévias no desfecho da sepse polimicrobiana experimental. Neste contexto, nossa hipótese 
é de que a infecção crônica por parasitos poderia alterar o curso da resposta durante a sepse 
polimicrobiana. Para testar essa hipótese, animais C57BL/6 ou BALB/c foram infectados 
com 5 ou 20 cistos da cepa ME 49 de Toxoplasma gondii e 40 dias após a infecção os 
animais foram induzidos à sepse polimicrobiana. Em nosso estudo, 100% dos animais 
cronicamente infectados por T. gondii morreram num período de 24 horas após CLP. O 
mesmo não foi observado quando animais foram infectados cronicamente com os parasitos 
Leishmania major e Trypanosoma cruzi ou com o fungo Paracoccidioides brasiliensis. 

Um dado interessante em nosso estudo foi que, nos animais previamente infectados com T. 

gondii, constatamos melhora na eliminação de bactérias liberadas pela CLP e aumento do 
recrutamento celular para o sítio da infecção. Apesar de esses animais apresentarem 
melhora na resposta contra as bactérias, verificamos a presença de lesão intestinal e maior 
infiltrado inflamatório neste órgão, associado a um aumento da produção de citocinas pró-
inflamatórias (IFN-γ, TNF-α, IL-6 e IL-1β) e consequente aumento de óxido nítrico (NO), 
num período de 24 horas depois da CLP. Verificamos que as células TCD4+ e TCD8+ são 
responsáveis pela produção de IFN-γ e TNF-α nesse modelo de coinfecção, e em modelo 
in vitro, que macrófagos podem ser responsáveis pela produção de IL-1β dependente de 
ativação do inflamassoma NLRP3/ASC/Caspase 1. Neste estudo, observamos que a rápida 
resposta contra a CLP acontece em função da presença de células de memória de padrão 
Th1, induzidas na infecção por T. gondii. Dessa forma, esse trabalho mostra que a infecção 
crônica por T. gondii agrava a sepse polimicrobiana subletal, por aumentar a produção de 
citocinas pró-inflamatórias IL-6, TNF-α e IL-1β, com a indução de hipotensão, 
predispondo ao choque séptico.  
 
Palavras chave: 1. Sepse; 2. Toxoplasma gondii; 3. CLP; 4. Imunidade da mucosa; 5. 
inflamação intestinal; 6. Choque séptico. 
 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

SOUZA, M.C. Effect of chronic infection by Toxoplasma gondii during experimental 
polymicrobial sepsis. 154p. PhD Thesis – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil, 2013. 

 

Most studies of parasite-host interaction have focused on the interaction of a single 
pathogen with cells or organism of the host. However, in a natural enviroment, the host is 
commonly exposed to multiple pathogens sequentially or even simultaneously. Several 
studies have used the model of cecal ligation and puncture (CLP) to study sepsis, but none 
of them evaluated the effect of the presence of previous infections to the outcome of 
polymicrobial sepsis. In this context, we hypothesized that chronic infection with 
Toxoplasma gondii could alter the course of host response against polymicrobial sepsis. To 
test this hypothesis, C57BL/6 or BALB/c mice were orally infected with 5 or 20 cysts of 
ME-49 strain of T. gondii and 40 days post infection, they were subjected to CLP. When 
mice were chronically infected with T. gondii, 100% of the animals died within 24 hours 
after CLP. The same phenomenons were not observed in animals previously infected with 
other parasites, such as Leishmania major and Trypanosoma cruzi or the fungus 
Paracoccidioides brasiliensis. Interestingly, when we evaluated the response against the 
CLP in animals that were infected with T. gondii, we found an improvement in the killing 
of bacteria released by CLP and an increase in recruitment of inflammatory cells to the site 
of infection. However, despite the fact that these animals have improved response against 
the bacterial infection, they presented intestinal damage and increased inflammatory 
infiltrate in this organ. The animals also had increased pro-inflammatory cytokines (IFN-γ, 
TNF-α, IL-6 and IL-1β), and nitric oxide (NO) detected within 24 hours after CLP. We 
also found that the TCD4+ and TCD8+ cells were responsible to produce IFN-γ and TNF-α, 
and, using an in vitro model, we verified that macrophages are primarily responsible for 
the production of IL-1β in a pathway dependent on the activation of NLRP3/ASC/Caspase 
1 inflamassoma. In this study, we found that early response against CLP happens due to 
the presence of mainly Th1 memory cells, induced by T. gondii infection. Finally, we 
found that chronic infection with T. gondii aggravates sublethal polymicrobial sepsis by 
increasing the cytokines IL-6, TNF-α and IL-1β, with induction of hypotension that 
predispose to septic shock.  
 
Keywords: 1. Sepsis; 2. Toxoplasma gondii; 3. CLP; 4. Mucosal Immunity; 5. Gut 
Inflammation; 6. Septic shock. 
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1.1 Sepse 

1.1.1 Epidemiologia e definição 

A sepse é a maior causa de morbidade e mortalidade em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) em diversos países (SCHIMID et al., 2004). Nos Estados Unidos, esta 

doença afeta aproximadamente 750.000 pacientes/ano com taxa de mortalidade entre 30 e 

70%. Além disso, nesse país, o custo do tratamento dessa doença foi calculado em 

aproximadamente 18 bilhões de dólares/ano (RIEDEMANN et al. 2003). No Brasil, Silva 

et al. (2004) observaram que a incidência de sepse, sepse grave e choque séptico é de 

46,9%, 27,3% e 23%, respectivamente, para pacientes em UTI, sendo que a taxa de 

mortalidade geral fica em torno de 33,9%, 46,9% e 52,2% respectivamente. No entanto, os 

mecanismos que levam a essa alta taxa de mortalidade durante a sepse letal ainda não são 

bem compreendidos.  

No que diz respeito aos aspectos fisiopatológicos da doença, a sepse é definida 

como Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) causada por um processo 

infeccioso frequentemente de origem bacteriana, embora também possa ser causada por 

fungos, parasitos e vírus (BONE et al., 1997). Essa resposta inflamatória sistêmica pode 

levar à sepse grave, acompanhada pela disfunção de algum órgão, podendo ainda evoluir 

para choque séptico, definido como sepse grave acompanhada de hipotensão persistente e 

refratária a vasoconstritores (BONE et al., 1992; AZIZ et al., 2013).  

A infecção em qualquer sítio anatômico pode resultar em sepse ou choque séptico, 

sendo que os fatores de risco mais comuns para o desencadeamento de sepse são: 
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comorbidades (hipertensão, câncer, aterosclerose, diabetes, imunossupresão pré-existente); 

medicina invasiva (catéteres, monitorização e diagnóstico) e incidência aumentada de 

infecção por germes multirresistentes (DAVID, 2007; DEJAGER et al., 2011). 

1.1.2 Fisiopatologia 

A sepse inicia-se pela disseminação direta de patógenos para a corrente sanguínea, 

por translocação, a partir do sítio de infecção, e, uma vez disseminada na corrente 

sanguínea, a resposta do hospedeiro contra patógenos é mediada através do sistema imune 

inato e adapatativo (LEVER & MACKENZIE, 2007). Com relação ao sistema imune 

inato, diversos modelos experimentais têm mostrado que os componentes bacterianos são 

os principais estímulos iniciais observados na inflamação sistêmica durante o 

desenvolvimento da sepse. O reconhecimento de microorganismos ocorre através de 

estruturas conservadas, constitutivamente expressas em sua superfície, denominadas de 

padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs do inglês: pathogen-associated 

molecular patterns). Os PAMPs podem ser reconhecidos por receptores encontrados em 

células do sistema imune como macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, sendo 

denominados de receptores de reconhecimento padrão (PRRs do inglês: pattern 

recognition receptors).  Entre esses PRRs, os receptores do tipo Toll (TLRs do inglês: Toll 

like receptors) são receptores transmembrana, presentes tanto na superfície celular quanto 

em compartimentos endossomais que reconhecem ácidos nucléicos virais e vários produtos 

bacterianos, incluindo lipopolissacarídeo, ácidos lipoteicóicos e peptidoglicano (TAKEDA 

et al., 2003; KAWAI & AKIRA, 2010). Desse modo, determinados componentes 

bacterianos ou PAMPs atuam via PRRs, mais especificamente TLRs 2, 4 e 9, induzindo as 
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células do sistema imune a produzir e secretar citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, 

IL-1β, IL-6 e G-CSF, e quimiocinas, como MIP2-α e KC (EBONG et al. 1999).  

Em adição aos receptores transmembrana, existem os receptores intracelulares 

(citosólicos) não ancorados a membranas, que também atuam no reconhecimento de 

patógenos virais ou bacterianos. O reconhecimento citosólico tem surgido com linha de 

frente pra defesa do hospedeiro, tendo como componente chave da vigilância citosólica o 

inflamassoma, um complexo multiprotéico que controla a maturação das citocinas pró-

inflamatórias interleucina-1β (IL-1β) e IL-18 (FRANCHI et al., 2012; RATHINAM & 

FITGERALD, 2011). Distintos inflamassomas têm sido diferenciados por seus 

constituintes protéicos, ativadores e efetores. Na maioria dos casos, o inflamassoma 

contém um domínio de oligomerização ligado ao nucleotídeo (NOD, do inglês, nucleotide-

binding oligomerization domain), seguido por um domínio repetido rico em leucina, sendo 

o melhor estudado o NLRP3 (do inglês:  OD-like receptor family, pyrin domain 

containing 3) (FRANCHI et al., 2012;  RATHINAM et al., 2012). Em resposta a diversos 

sinais microbianos, ambientais ou endógenos, o complexo NLRP3 monta o inflamassoma, 

levando à multidimerização da molécula adaptadora ASC (do inglês: apoptosis-associated 

speck-like protein). Subsequentemente, pró-caspase-1 é recrutada levando à autoativação 

de caspase-1, que cliva então a IL-1β e IL-18 em citocinas biologicamente ativas (Figura 

1). Estas citocinas têm amplos efeitos pró-inflamatórios importantes no controle inicial de 

infecção microbiana, desencadeando a produção das citocinas inflamatórias TNF-α, IL-1β 

e IL-6, importantes para controlar a infecção. No entanto, apesar da identificação de 

numerosos efeitos, a ligação direta de quaisquer ligantes a NLRP3 não tem sido claramente 

demonstrado (STROWIG et al., 2012). Porém, no caso das infecções bacterianas, toxinas 

formadoras de poros e de RNA-m bacteriano parecem representar as causas mais 
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importantes da ativação deste complexo (KANNEGANTI et al, 2006.; SANDER et al., 

2011). 

 
Figura 1. Maturação e liberação de IL-1β. 

Para ocorrer a maturação e liberação de IL-1β são requeridos dois sinais distintos: O primeiro sinal leva à 

síntese de pró-IL-1β e de outro componente do inflamassoma, como o NLRP3; o segundo sinal resulta na 

formação do complexo NLRP3/ASC/pró-caspase (inflamassoma), com ativação de caspase-1, que cliva pró-

IL1β e pró-IL-8 em  IL-1β e IL-18. (MARRACK et al., 2009) 

Essas duas classes de receptores são de extrema importância para o controle da 

infecção, pois além de reconhecerem componentes bacterianos, ativam a resposta imune, 

desencadeando uma resposta inflamatória responsável pela morte das bactérias. Porém, ao 

tempo em que controla a infecção, podem levar a danos teciduais e disfunção de órgãos 

como observado em modelos experimentais ou em pacientes com quadro de sepse 
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(DINARELLO, 1997; van der POLL T et al., 2011). Esses danos teciduais estão 

associados com a elevada concentração de citocinas pró-inflamatórias sistêmicas e de 

óxido nítrico, que reduzem a expressão de CXCR2 em neutrófilos, além de reduzir os 

níveis de moléculas de adesão em ambos, células endoteliais e neutrófilos, contribuindo 

para a diminuição da migração de neutrófilos para o sítio de infecção na sepse grave, 

levando ao acúmulo dessas células em órgãos distantes, como o pulmão (ALVES-FILHO 

et al, 2006). Apesar disso, na sepse subletal, os neutrófilos são as primeiras células a 

chegar ao foco da infecção e desempenham importante papel na defesa contra infecções 

bacterianas, devido ao grande estoque de enzimas proteolíticas e a rápida produção de 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio capazes de eliminar bactérias patogênicas 

(MEDZHITOV, 2000).  

Na sepse, células “T helper” (Th) sob interação com células apresentadoras de 

antígenos (APCs), que atuam na imunidade inata, proliferam e se diferenciam em Th1 e 

produzem grandes quantidades de citocinas TNF-α, IL-2, IFN-γ, e leucotrienos. Há 

também a participação de células do padrão Th17, com liberação de IL-17A, que medeia a 

resposta pró-inflamatória aumentando ainda mais a produção das citocinas IL-1β, IL-6 e 

TNF-α. Por outro lado, na sepse ocorre também a produção de IL-4, que induz a 

diferenciação das “T helper” para o padrão Th2 de resposta imune, com produção de 

citocinas imunomoduladoras como IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 e IL-13 (RITTIRSCH, et al., 

2008; PERL et al., 2006). Durante a sepse, as citocinas do padrão Th1 e Th17 são 

produzidas e liberadas no início da infecção, seguida pela excessiva produção de citocinas 

do padrão Th2 (RITTIRSCH, et al., 2008).  

O aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias na circulação sanguínea 

durante a sepse é acompanhado por uma resposta compensatória com elevada concentração 

de citocinas anti-inflamatórias, como IL-4, IL-10 e TGF-β. Posteriormente em animais ou 
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pacientes sobreviventes à sepse, é observado aumento de células T reguladoras, as quais 

estão associadas a um estado de imunossupressão ou hiporresponsividade (NASCIMENTO 

et al., 2010; OSUCHOWSKI et al., 2006), o que pode deixar o hospedeiro mais vulnerável 

a infecções secundárias (RIEDEMANN et al., 2003; WANG & DENG, 2008; 

CUTHBERTSON et al., 2010).  

Nesse sentido, Benjamim e colaboradores (2003) mostraram que animais que 

sobrevivem à sepse grave são altamente suscetíveis a uma infecção pulmonar secundária, 

induzida por Aspergillus fumigatus. Essa infecção foi associada com 100% de mortalidade 

no terceiro dia após a cirurgia. Em outro trabalho, Nascimento e colaboradores (2010) 

demonstraram que infecção secundária, por uma dose não letal de Legionella pneumophila 

era responsável pela morte de 100% de animais sobrevientes da sepse grave, o que foi 

correlacionado com aumento na frequência de células T reguladoras capazes de persistir ao 

longo do tempo. Nesse trabalho foi demonstrado que o aumento de células T reguladoras 

estava associado com a diminuição da proliferação de células T CD4+, promovendo assim, 

a indução da imunossupressão nesta patologia.  

Baseado na informação de que a sepse grave leva animais sobreviventes a um 

estado de imunossupressão capaz de deixar os animais mais suscetíveis a infecções 

secundárias, surge o seguinte questionamento: infecções prévias poderiam modular a 

resposta imune após o seu desenvolvimento e assim alterar o quadro infeccioso da sepse, 

uma vez que estamos constantemente sendo expostos ou parasitados por diferentes agentes 

infecciosos?  

A partir dessas informações, apresentadas acima, a nossa hipótese é que a uma 

infecção prévia poderia exacerbar ou deprimir a resposta imune contra infecções 

posteriores e, portanto, alterar o curso de uma resposta inflamatória responsável pela 

eliminação de microorganismos invasores, podendo dessa forma agravar o processo 
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infeccioso induzido no quadro de sepse. A resposta desta pergunta poderia explicar, pelo 

menos em parte, o porquê de alguns pacientes desenvolverem formas graves da doença, 

enquanto outros não. 

1.2 Toxoplasma gondii 

Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório que pertence ao filo 

Apicomplexa, subclasse coccidia. A doença causada por T. gondii é chamada 

toxoplasmose, sendo esta capaz de causar infecções fatais em neonatos e indivíduos 

imunocomprometidos (GUPTA et al., 2012). No entanto, quando adquirida após o 

nascimento, a infecção por T. gondii em humanos é normalmente assintomática (DUBEY 

& JONES, 2008).  

Com relação à incidência, estima-se que cerca de um terço da população mundial 

esteja infectada por T. gondii (MONTOYA & LISENFELD, 2004). Nos Estados Unidos, 

cerca de 9% dos indivíduos entre 12 e 49 anos são soropositivos para anticorpos contra 

este agente patogênico (JONES et al., 2007). Na França, a estimativa de soroprevalência 

entre toda a população é alta, atingindo de 60 a 70% (KASPER et al., 2004) e essa 

prevalência também é elevada nos países da América Latina, incluindo o Brasil, variando 

de 51 a 72% (TENDER et al., 2000).  

O parasito T. gondii apresenta três estágios infecciosos: o taquizoíta (do grego 

tachys = rápido) que se apresenta em grupos ou clones, com rápida proliferação na célula 

hospedeira, ocorrendo principalmente na fase aguda da infecção; o bradizoíta (do grego 

brady = lento) apresenta-se em forma de cistos teciduais, e que em decorrência da resposta 

imune encontra-se dentro de cistos sob replicação lenta, ocorrendo principalmente na fase 

crônica da infecção; e por fim o esporozoíta (contidos dentro de oocistos liberados nas 
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fezes de felídeos), sendo esta última correspondente a forma infectante oriunda do 

processo reprodutivo do parasito (DUBEY et al., 1998). O T. gondii é um protozoário 

zoonótico amplamente distribuído que infecta a maioria se não todas as espécies de 

pássaros e mamíferos, da família dos felídeos, como gatos domésticos. No entanto, estes 

últimos são os únicos hospedeiros definitivos em que o T. gondii é capaz de completar todo 

o seu ciclo de vida, sendo os principais reservatórios da infecção (DUBEY et al., 1998; 

ELMORE et al., 2010). 

Com relação à transmissão, o T. gondii pode ser transmitido principalmente por via 

oral, sendo esta a via natural de infecção deste parasito. Esta se dá por meio da ingestão de 

carne crua ou mal cozida (principalmente de suínos e carneiros) contendo cistos ou através 

da ingestão de água ou alimentos contaminados com oocistos liberados nas fezes de 

felídeos. Outra via de infecção é a congênita, que pode ocorrer quando a mulher é 

infectada durante a gestação ou por reativação de infecção latente. A transmissão também 

pode ocorrer através de transplantes de órgão de doadores soropositivos, mas raramente 

ocorre por transfusão sanguínea ou acidente laboratorial (MONTOYA & LIESENFELD, 

2004: ALIBERTI, 2005). 

Clinicamente, a infecção por T. gondii pode apresentar sinais e sintomas, que 

dependendo do estado imunológico do hospedeiro, podem não se manifestar. A infecção 

primária em indivíduos imunocompetentes, é normalmente assintomática, porém quando 

presentes os sintomas podem surgir como linfadenite e febre, acompanhada por astenia e 

mialgia. Em casos mais raros, indivíduos infectados podem apresentar miocardite, 

pneumonia, hepatite ou ainda encefalite (MONTOYA & LIESENFELD, 2004). No entanto 

quando se trata de toxoplamose congênita, as manifestações clínicas podem ser mais 

graves, levando a quadros de hidrocefalia, microcefalia, calcificações intracranianas, 

corioretinite, estrabismo, cegueira, epilepsia, retardamento mental e psicomotor e anemia 
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(MONTOYA & LIESENFELD, 2004). Em indivíduos imunocoprometidos (como o que 

ocorre em pacientes com AIDS), a supressão do sistema imunológico pode levar à 

reativação de uma infecção latente, resultando na ruptura do cisto e levando à necrose 

tecidual, e quando isso ocorre no sistema nervoso central, é frequentemente fatal 

(ALIBERTI, 2005).  

Numerosos modelos animais, incluindo primatas, coelhos, cobaias, hamsters, ratos 

e camundongos tem sido usados nos últimos anos para estudar a imunopatogênese da 

doença, testar a eficiência de vacinas e novas drogas para o tratamento da transmissão 

congênita, corioretinite e encefalite. Desses, os camundongos são os mais suscetíveis a T. 

gondii, representando assim um modelo particularmente importante por apresentar grande 

semelhança com a infecção que ocorre em humanos, além de oferecer a possibilidade de 

utilizar animais deficientes de genes específicos, contribuindo para o conhecimento da 

resposta imune associada com a infecção por T. gondii (DENKERS, 1999; FUX et al, 

2000). 

Estudos em modelos animais têm mostrado que quando T. gondii infecta o 

hospedeiro pela via natural de infecção (ingestão de oocistos ou cistos teciduais), o 

taquizoíta invade ativamente as células epiteliais intestinais do hospedeiro, com 

multiplicação do parasito na lâmina própria (LP), levando ao desenvolvimento de 

desordens inflamatórias intestinais em algumas linhagens de camundongos (NICHOLS & 

O’CONNOR, 1981; OLDENHOVE et al., 2009). Camundongos C57BL/6 infectados por 

via oral com 100 cistos da cepa ME-49 de T. gondii, apresentam letalidade de 100% dos 

animais na fase aguda da infecção, enquanto camundongos BALB/c sobrevivem ao mesmo 

inóculo (LISENFELD et al., 1996).  

Com relação à resposta imune contra este patógeno, em modelos animais da 

infecção subletal com T. gondii, o hospedeiro mantém um equilíbrio entre a indução de 
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uma resposta imune eficaz, mas que não elimina totalmente o parasito, levando à infecção 

crônica (LAMBERT & BARRAGAN, 2010; ALIBERTI et al., 2003). Depois de 9 dias da 

infecção, a resposta imune elimina o parasito de todos os tecidos exceto no sistema 

nervoso central e musculo esquelético, onde T. gondii são encistados e permanecem em 

estado inativo (MUNOZ et al., 2011). Durante a fase aguda da infecção é observada uma 

robusta resposta inflamatória, polarizada para o padrão Th1, com eficiente ativação de 

células apresentadoras de antígenos (REIS E SOUSA et al., 1997; MASHAYEKHI et al., 

2011). A imunidade contra T. gondii é mediada por uma resposta imunológica específica, 

dependente principalmente da produção da interleucina 12 (IL-12) e da citocina IFN-γ 

(YAP & SHER, 1999).  

No início da infecção, T. gondii estimula macrófagos, células dendríticas e 

neutrófilos a liberarem IL-12 e fator de necrose tumoral (TNF-α). A IL-12 liberada, por 

sua vez induz células “Natural killers” (NK) e células T a produzirem IFN-γ e TNF-α, e 

promove a diferenciação de células TCD4+ para o padrão Th1 de resposta imune, que 

produzem as mesmas citocinas sob reestimulação com antígeno (YAP & SHER, 1999). 

Desse modo, a indução de IL-12 na fase inicial da infecção é importante por induzir a 

resistência inata ao patógeno, enquanto assegura a indução do padrão correto de resposta 

imunológia adaptativa (REIS E SOUSA et al., 1997). A produção sinérgica de IFN-γ e 

TNF-α, induzida pela presença de IL-12, aumenta a capacidade microbicida dos 

macrófagos (GAZZINELLI et al., 1994), em parte por aumentar a produção de óxido 

nítrico (NO) (BLANCHETTE et al., 2003), sendo este último responsável pelo controle da 

replicação do parasito (ADAMS et al., 1990; LANGERMANS et al., 1992).  

Embora os mecanismos induzidos por IFN-γ sejam potentes em combater o 

parasito, eles não são completamente efetivos em sua eliminação (YAP & SHER, 1999). 
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Sendo assim, alguns parasitos escapam do controle imunológico e sobrevivem no 

hospedeiro por longos períodos, continuando dessa forma a se proliferar, porém de maneira 

controlada (ALIBERTI, 2005). Estudos têm demonstrado que tanto células TCD4+, quanto 

células TCD8+ agem sinergicamente para prevenir a reativação do parasito durante o 

estágio crônico da infecção (GAZZINELLI et al., 1991). No entanto, outros estudos 

indicam que as células TCD8+ seriam as principais células efetoras da imunidade protetora, 

e as células TCD4+ exerceriam importante papel auxiliar na ativação das células TCD8+ 

(GAZZINELLI et al., 1991). 

A produção inata de IL-12 durante a toxoplasmose requer que o parasito primeiro 

seja reconhecido pelo hospedeiro. Aqui, os receptores da imunidade inata, os TLRs tem um 

papel importante neste processo. Assim, camundongos deficientes da molécula adaptadora 

MyD88, requerida para a sinalização “downstream” da maioria dos TLRs são mais 

suscetíveis à toxoplasmose (SCANGA et al., 2002), mostrando que os TLRs são 

fundamentais no processo de reconhecimento, ativação e indução da resposta do sistema 

imunológico. Existem TLRs específicos implicados na resposta imune contra T. gondii, 

incuindo os TLRs 2, 4, 9, 11 e 12. Sendo TLRs 11 e 12 envolvidos no reconhecimento e 

resposta a profilina-“like” (YAROVINSKY et al., 2005; JENKINS et al., 2010), enquanto 

TLRs 2 e 4 reconhecem glicosilfosfatidilinositol presente na superfície do parasito 

(Debierre-Grockiego et al., 2007).  

Adicionamente, em decorrência da infecção oral com T. gondii, componentes 

bacterianos translocam do intestino levando à ativação de TLRs 2, 4 e 9 que respondem a 

esses estímulos microbianos, contribuindo para o desenvolvimento da resposta imune Th1 

(HEIMESAAT et al., 2006; BENSON et al., 2009; HAND et al., 2012). Hand e 

colaboradores (2012) demonstraram também que quando a infecção ocorre pela via oral, é 
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induzida a diferenciação de células de memória não só contra o parasito T. gondii, mas 

também contra bactérias da microbiota.  

Com relação à infecção crônica por T. gondii, já foi descrito que a resposta imune 

do padrão Th2 induzido por  ippostrongylus brasiliensis não influencia a resposta e 

imunopatologia desenvolvida pelo padrão Th1 durante infecção por T. gondii, porém a 

infecção crônica por T. gondii reduz o estabelecimento e o desenvolvimento da resposta 

Th2 induzida por  . brasiliensis (LIESENFELD  et al., 2004). Mais recentemente, foi 

publicado que a infecção aguda ou crônica por T. gondii é capaz de bloquear o 

desenvolvimento de inflamação das vias aéreas em modelo experimental de alergia 

(FENOY et al., 2012).  

Consideranto que o T. gondii é um forte indutor de resposta inflamatória do tipo 

Th1, é possível que esta infecção agrave a resposta inflamatória contra bactérias que 

invadem a mucosa do intestino, predispondo pacientes co-infectados a desenvolver 

quadros de sepse ou SIRS mais graves. Diante do exposto, torna-se de extrema importância 

avaliar o papel da infecção crônica por T. gondii sobre a resposta elaborada durante a sepse 

polimicrobiana experimental, principalmente por levar em consideração que as duas 

doenças são comuns na população mundial e pela carência de conhecimento sobre a 

interação de infecções parasitárias com o desenvolvimento e gravidade da sepse.  
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2.1 Objetivo Geral 

Determinar se a infecção prévia por parasitos ou fungo interfere no curso da sepse 

polimicrobiana, assim como os mecanismos envolvidos nesse fenômeno. 

2.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar o percentual de sobrevida da sepse polimicrobiana após 

infecção crônica por parasitos e fungo.  

b. Caracterizar o padrão inflamatório da infecção por T. gondii após indução 

da sepse subletal; 

c. Caracterizar o perfil celular presente na cavidade peritoneal nos animais 

previamente infectado por T. gondii com posterior indução de sepse 

polimicrobiana; 

d. Determinar a participação de componentes imunológicos inatos na 

suscetibilidade à sepse em animais infectados por T. gondii; 

e. Determinar a participação de células de memória na resposta contra sepse 

polimicrobiana subletal após infecção crônica por T. gondii; 

f. Determinar se a infecção por T. gondii altera a expressão dos TLRs e se 

induz a suscetibilidade à sepse; 

g. Determinar a ocorrência de mudanças epigenéticas (metilação) induzida 

durante a infecção por T. gondii e verificar se o fenômeno está relacionado 

com a suscetibilidade à sepse. 

 



 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 



36 
 

3.1 Animais 

Foram utilizados camundongos isogênicos fêmeas das linhagens BALB/c (wild 

type, WT) e C57BL/6 (wild type, WT) ou deficientes para TLR-2, 4, 9 e 11. Os animais 

WT foram fornecidos pelo biotério central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FMRP-USP) ou Jackson Laboratories (Bar Harbor, ME, USA) 

pesando de 18 a 22g. Os camundongos deficientes foram criados e fornecidos pelo Centro 

de Criação de Camundongos Especiais da FMRP-USP (Ribeirão Preto, SP, Brasil) ou pelo 

centro de criação da Universidade de Massachusetts (Worcester, Massachusetts, EUA). 

Todos os animais foram mantidos em gaiolas acopladas a um respirador, em um ambiente 

com ciclo de luz (claro/escuro), temperatura controlada (23 a 25 °C), com livre acesso à 

água e ração.  

Os protocolos experimentais realizados neste trabalho estão de acordo com os 

Princípios Éticos de Experimentação Animal (COBEA) e foram  aprovados  pela Comissão 

de Ética em Experimentação Animal da FMRP-USP (CETEA), e pelo Comitê Institucional 

de Cuidado e Uso de Animais (IACUC) da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Massachusetts, Worcester, MA, USA. Os experimentos conduzidos de acordo com as 

normas estabelecidas por este órgão (Declaração no 107/2009).  

3.2 Infecção experimental por parasitos e fungo 

Para as infecções experimentais foram utilizadas as cepas de P. brasiliensis, T. 

cruzi, L. major e T. gondii.  
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Para a infecção com Leishmania major formas promastigotas do parasito na fase 

estacionária (2x106 formas) foram inoculadas intradermicamente na orelha direita dos 

animais, e após 40 dias foi induzida a sepse polimicrobiana grave.  

Para a infecção com fungo, 1x106 leveduras viáveis de Paracoccidioides 

brasiliensis (Pb18) foram inoculadas nos animais por via intravenosa e após 90 dias da 

infecção foi induzida a sepse polimicrobiana grave.  

Para a infecção por Trypanosoma cruzi, animais foram infectados com 100 formas 

trypomastigotas da cepa Y do parasito por via intraperitoneal (i.p.) e após 40 dias induzida 

a sepse polimicrobiana. 

Para a infecção com Toxoplasma gondii, animais foram infectados por via oral com 

5 cistos da cepa ME-49 de T. gondii, e após 40 dias da infecção foi realizada indução da 

sepse polimicrobiana. 

3.3 Modelo experimental de sepse polimicrobiana 

Para mimetizar o quadro de sepse polimicrobiana, utilizamos o método de ligação e 

perfuração do ceco (CLP) originalmente descrito há mais de 30 anos pelo grupo do IH 

Chaudry (BAKER et al., 1983; WICHTERMAN et al., 1980) e recentemente revisado 

(BURAS et al., 2005; REMICK et al., 2000; RITTIRSCH et al., 2009). Resumidamente, 

os camundongos foram anestesiados com injeção (i.p.) de Ketamina (62,5 mg/kg) e 

Xilazina (12,5 mg/kg), e uma incisão mediana de aproximadamente 1 cm foi efetuada no 

abdômen anterior. O ceco foi exposto e ligado com um fio de algodão abaixo da válvula 

íleo-cecal e foram realizadas duas perfuraçõres com agulha estéril 22 G (sepse sub-letal) 

ou 18G (sepse letal ou grave) em seguida, o ceco foi recolocado ao abdômen, fechando-se 

a cavidade. Em seguida, o ceco foi pressionado gentilmente para certificar a saída de fezes 
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pela perfuração e colocado de volta no abdômen, sendo a incisão suturada. No grupo 

controle (Sham) os animais foram somente operados sem a submissão à CLP. Todos os 

animais receberam 1 ml de salina (0,9%) via subcutânea (s.c.), imediatamente após a 

cirurgia para evitar desidratação e colocados em presença de luz. Em média de 40 minutos 

após a cirurgia, os animais já estavam recuperados do efeito anestésico. Alguns animais 

foram observados quanto à sobrevida até o décimo dia, e outros foram eutanasiados em 

tempos determinados para a avaliação da resposta imune. Para evitar a morte de todos os 

animais que foram submetidos à sepse polimicrobiana grave, o antibiótico Ertapenem 

sódico 20 mg/Kg (Laboratories Merck Sharp & Dohme, Ciermont, Ferrand Cedex, França) 

foi administrado via intraperitoneal (i.p.) 6 h após a indução da sepse. Posteriormente, esse 

tratamento foi efetuado a cada 12 h, durante 3 dias, conforme demonstrado previamente 

(BENJAMIM et. al., 2003; NASCIMENTO et al., 2010). 

3.4 Análise de sobrevida 

Os animais foram mantidos sob as mesmas condições de temperatura e 

alimentação, e monitorados a cada 12 horas por um período de 10 dias após indução da 

sepse polimicrobiana. Após esse período, os camundongos foram sacrificados de acordo 

com as normas de uso de animais de experimentação em laboratórios. Os resultados foram 

expressos em % de sobrevida. 

3.5 Determinação da bacteremia 

A quantificação da carga bacteriana no sangue e no lavado peritoneal foi realizada 

nos períodos de 6, 12 e 24 horas após a indução da sepse polimicrobiana. Para essas 
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análises, os animais foram anestesiados, e o sangue coletado por punção cardíaca. Após 

coleta sanguinea, os animais foram eutanasiados e o lavado peritoneal foi coletado por 

punção após injeção de 1,5mL de PBS/EDTA na cavidade peritoneal. Todos esses 

procedimentos foram realizados sob condições estéreis.  

Após a coleta, amostras de 10µL do sangue ou do lavado peritoneal foram 

semeados sem diluições em placas de Petri contendo meio de cultivo Ágar Mueller Hinton 

(Difco Laboratories, Detroit, Michigan, EUA) e incubadas a 37oC. Após período de 24 

horas de incubação das placas, o número de unidades formadoras de colônias (UFC) foi 

determinado. Os resultados foram expressos em Log2 de UFC/mL de sangue ou de lavado 

peritoneal. 

3.6 Migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal 

A migração de neutrófilos foi avaliada 6, 12 e 24 horas após a indução da CLP. Os 

animais foram sacrificados por Xilasina/Ketamina endovenosa e as células presentes na 

cavidade peritoneal foram coletadas pela lavagem da cavidade peritoneal, utilizando para 

isso 1,5 ml de tampão fosfato salina (PBS) contendo EDTA (1mM). A contagem total foi 

realizada através de um contador de células (COULTER® ACT series analyser; Coulter 

Corporation, Miami, Florida, EUA). A contagem diferencial foi realizada através de 

esfregaços corados pelo método de May-Grünwald Giemsa (Rosenfeld) ou por citometria 

de fluxo (BD Immunocytometry System, Franklin Lakes, New Jersey, EUA). Os 

resultados foram expressos como número de neutrófilos por cavidade peritoneal. 
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3.7 Dosagem de óxido nítrico (�O) 

A dosagem de nitrito foi realizada utilizando-se a reação de Griess, como 

previamente descrito (GREEN et al., 1981). Resumidamente, 50µL de cada amostra de 

cultura de macrófagos foi adicionado a 50µL de reagente de Griess. Em seguida a 

absorbância foi determinada em leitor de microplacas (EMAX Molecular Devices 

Corporation®) a 540ηm. Os resultados expressos em µM, foram determinados por 

comparação com uma curva-padrão feita com nitrito de sódio (NaNO2) em concentrações 

de 200 a 0,78µM. 

3.8 Citometria de fluxo 

Para caracterização fenotípica das células do baço ou exudato peritoneal, foi 

avaliada a expressão dos seguintes marcadores de superfície: CD3, CD4, CD8, CD11b, 

CD11c, F4/80 e GR1. Para as citocinas intracelulares foram usados os marcadores: IFN-γ, 

IL-6, IL-10 e TNF. Brevemente, o baço foi processado, as hemácias lisadas com 3mL de 

tampão de lise (ACK) por 5 minutos a 4°C. As células foram lavadas 2 vezes com PBS 1x 

e ressuspendidas em 1 mL de PBS 1x. As células foram contadas e 1x106 células foram 

centrifugadas a 1500 RPM por 10 minutos. Foi adicionado 5µl/tubo de soro de coelho a 

10%, e incubado à temperatura ambiente por 30 minutos. Em seguida foi adicionado 

(10µl/tubo) do mix de anticorpos monoclonais específicos para os marcadores 

determinados acima, conjugados com FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7 

ou Alexa Fluor 647 (BD Biosciences e eBioscience, San Diego, CA, EUA) após 

homogeneizadas, as amostras foram incubadas à temperatura ambiente por 30 minutos ao 

abrigo da luz. Após incubação com anticorpos, foram adicionados 2mL de PBS 1x, 
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homogeneizado e centrifugado por 10 minutos a 1500 RPM. O pellet foi ressuspendido em 

100µl de PBS/formol 2%. Nas marcações de citocinas intracelulares, células foram 

estimuladas com PMA/Ionomicina por 12 horas, adicionado Golgiplug® (BD Biosciences) 

por 4 horas antes do término da estimulação. Após estimulação foi realizada marcação de 

superfície celular, e as células submetidas aos procedimentos de permeabilização e 

marcações indicadas pelo fabricante do kit Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences). Tubo 

contendo células não marcadas foi usado como controle. Posteriormente as amostras foram 

adquiridas no citômetro de fluxo FACSCanto II (BD Biosciences). As análises foram feitas 

usando os softwares “FACSdiva” (BD Biosciences) e “FlowJo” (TreeStar, Ashland, 

Oregon, EUA).  

3.9 Determinação do parasitismo tecidual por PCR em tempo real 

Para quantificação da carga parasitária de T. gondii no cérebro dos animais 

infectados, fragmentos do cérebro foram coletados e as amostras armazenados em tubo 

seco a uma temperatura de -70oC. A extração de DNA total tecidual foi realizada com o 

Kit IllustraTM Tissue & Cells GenomicPrep (GE Heakthcare, Freiburg, Alemanha), onde 

25-30 mg do tecido foi pesado e fragmentado com o auxílio de um bisturi. Logo após, o 

tecido foi submetido à lise com tampões específicos do Kit e digeridos com proteinase K. 

Neste processo de extração foi também utilizado RNase A para minimizar contaminação 

de RNA no material. O DNA purificado  foi então eluído da coluna de sílica em 100µL de 

tampão de eluição fornecido no Kit. Após a extração, o DNA foi quantificado em um 

espectrofotômetro (Thermo Scientific NanoDropTM 1000, Wilmington, EUA) e 100ng 

foram utilizados para estimativa da carga parasitária. A quantificação foi realizada por 

meio da reação da polimerase em cadeia em tempo real (PCR tempo real) utilizando-se o 
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reagente SYBR Green (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, EUA), no aparelho 

StepOnePlus® Real-Time PCR System (Applied Biosystems) com os seguinte parâmetros 

de ciclagem: 2 minutos a 50oC, 2 minutos a 95oC, e quarenta ciclos de 15 segundos a 95oC, 

30 segundos a 58oC e 30 segundos a 72oC, além de um passo de dissociação, com 

temperatura variando de 60 a 95oC. A sequencia dos primers utilizados para amplificação 

para o alvo gene B1 de Toxoplasma gondii foi senso: 5’- TTC AAG CAG CGT ATT GTC 

GA – 3’ e anti-senso: 5’ - CAT GAA CGG ATG CAG TTC CT – 3’ (MWG Oligo 

Synthesis Report). Os resultados foram obtidos com auxílio de uma curva padrão feita com 

concentrações graduais conhecidas de DNA purificado do parasito. 

3.10 Extração de R�A, síntese de cD�A e PCR em tempo real. 

A extração do RNA foi realizada utilizando-se o reagente Trizol (Invitrogen, 

Carlsbad, EUA) e kit para extração de RNA (GE Healthcare, Alemanha), de acordo com as 

instruções do fabricante. Brevemente, as amostras foram trituradas em reagente Trizol (1 

ml/mg de tecido), sendo posteriormente agitadas por 30 segundos na presença 200 µl de 

clorofórmio (Sigma) para cada 1 ml da suspensão. Após, os tubos foram centrifugados a 

12000 x g por 15 minutos a 4°C. A fase aquosa foi transferida para um tubo novo após 

acréscimo de etanol 70% em proporções iguais à amostra (v:v), foi agitada delicadamente e 

transferida para uma coluna de afinidade para RNA. Após algumas lavagens, as amostras 

de RNA foram eluídas da coluna com 60µl de água deionizada e livre de RNAse, sendo 

armazenadas a –70ºC até a confecção do DNA complementar (cDNA). Uma alíquota de 

3µL foi utilizada para determinação da concentração e qualidade de RNA total, através de 

leitura em espectrofotômetro (Thermo Scientific NanoDropTM 1000, Wilmington, EUA). O 

cDNA foi sintetizado através de uma reação de transcrição reversa, com a utilização de 
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transcriptase reversa (Promega, Madison, EUA) e 1µg de RNA, de acordo com as 

especificações do fabricante. A expressão quantitativa de genes de citocinas e TLRs foram 

analisadas através de reações de PCR em tempo real, utilizando-se o reagente SYBR Green 

Master Mix (Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido) e o aparelho StepOnePlus® 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems). Brevemente, o cDNA (2,5 ng/reação) 

sintetizado a partir do RNA mensageiro e primers específicos (1-2 µg/reação) foram 

utilizados juntamente com o reagente SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems), 

como determinado pelo fabricante. A suspensão foi submetida a 40 ciclos de amplificação, 

seguidos de um ciclo final de 20 minutos com temperatura crescente de 60 a 95 ºC para a 

obtenção de uma curva de dissociação dos produtos da reação, utilizada para a análise da 

especificidade de amplificação. A positividade das reações foi determinada baseada na 

expressão das mesmas moléculas em tecidos de camundongos não infectados. Os 

resultados foram analisados com base no valor de TC (ciclo limiar) ou linha de corte, 

definido após a reação, sendo este o ponto correspondente ao número de ciclos onde a 

amplificação atingiu um dado limiar, que permitiu a análise quantitativa da expressão do 

fator avaliado. Os cálculos para determinação da expressão relativa dos genes alvo foram 

realizados de acordo com intruções contidas no “User’s Bulletin” (P/N 4303859, Applied 

Biosystems), normalizando os dados em relação à expressão constitutiva de GAPDH em 

cada amostra, e à expressão de mRNA para as moléculas específicas nas amostras do 

animal não infectado. O resultado foi calculado utilizando-se a equação 2-∆∆Ct, onde ∆∆Ct 

= Ct mRNA específico da amostra – Ct mRNA do GAPDH da amostra – (Ct mRNA 

específico do controle – Ct mRNA GAPDH controle). 
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3.11 Geração de macrófagos derivados da medula óssea 

A obtenção de células da medula óssea foi realizada conforme previamente descrita 

(MARIM et al., 2010). As células da medula óssea de animais C57BL/6 (WT, e knockouts 

para TLR-2, TLR-4, IL-12, NOD-1, NOD-2, IL-1R, ASC, Caspase-1, NALRP 3 e IL-1β) 

foram cultivadas na presença de meio RPMI contendo 10% de soro feral bovino e 30% de 

sobrenadante de células L929 (LCCM), como fonte de Fator Estimulante de Colônias 

Granulócito / Macrófago (GM-CSF), em placas de Petri especiais (BD optilux) e incubadas 

a 37ºC em uma atmosfera de 5% de CO2 por 7 dias. 

3.12 Dosagem de citocinas por ELISA. 

As concentrações de citocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-6) e da quimiocina KC  no 

soro ou sobrenadante do lavado peritoneal foram mensurados pelo método 

imunoenzimático (ELISA), conforme instruções do fabricante Duoset R&D (Minneapolis, 

MN, EUA). Brevemente, placas de poliestireno de 96 poços (Costar, Corning, NY, EUA) 

foram sensibilizadas, recobrindo-as com tampão de ligação contendo anticorpo de captura 

(50 µl/poço). Após a incubação de aproximadamente 18 horas à 4°C, as placas foram 

lavadas 4 vezes com PBS/Tween 0,05% em lavadora automática de placas (Immunowash 

1575, Bio-Rad Laboratories, CA, EUA), e os sítios não específicos foram bloqueados por 2 

horas à temperatura ambiente com 200µl de tampão de bloqueio específico. 

Posteriormente, após uma nova lavagem, diluições dos padrões (curva padrão) e das 

amostras foram adicionadas (50µl/poço). Após 2 horas à temperatura ambiente, as placas 

foram lavadas e os anticorpos de detecção biotinilados diluídos segundo orientações dos 

fabricantes foram adicionados (50µl/poço). Depois de decorrido esse período de incubação, 
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foi adicionado a solução de peroxidase (50 µl/poço), sendo novamente incubada por 30 

mimutos, à temperatura ambiente. E por fim, após novas lavagens foram adicionados em 

cada poço solução contendo substrato e cromógeno da peroxidase, tetra-methyl-benzidine 

(TMB, KPL, Gaithersburg, MA, EUA). Decorrido 30 minutos, a reação foi finalizada pela 

adição de H2SO4 2N. A densidade óptica de cada amostra foi abtida em leitor de ELISA 

(eMax, Molecular Devices, Sunnyvale, CA, EUA) usando filtro de comprimento de onda 

de 450nm, e a quantificação de cada citocina foi realizada conforme curva padrão obtida. 

3.13 Determinação bioquímica de uréia e enzimas 

Para analisar a magnitude da lesão tecidual em diferentes órgãos dos animais 

infectados com T. gondii, submetidos ou não à sepse polimicrobiana, os soros dos animais 

dos diferentes grupos foram utilizados para dosagem de ureia e da atividade da enzima 

hepática alanina transaminase (ALT) ou transaminase glutâmico-pirúvica (TGP), da 

isoenzima cardíaca da creatina fosfoquinase (CK-MB) e da enzima relacionada à lesão 

tecidual geral desidrogenase lática (LDH). A concentração sérica foi determinada por 

método colorimétrico enzimático pela metodologia Enzimático-Trinder (TRINDER, 1969) 

seguindo as normas do fabricante do kit (LabTest, Minas Gerais, Brasil). Os valores foram 

expressos em U/mL. 

3.14 Determinação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) 

A quantificação do acúmulo de neutrófilos no pulmão dos animais foi realizada 

pelo ensaio da mieloperoxidase (MPO). Após os animais serem perfundidos com tampão 
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PBS, o pulmão direito de cada animal foi coletado e colocado em 200µL de tampão gelado 

(NaCl 0.1M, NaPO4 0.02 M, NaEDTA 0.012 M, pH 4,7) e homogeneizado com auxílio do 

Pollytron (13000 rpm), realizado conforme descrito por Souza e colaboradores (SOUZA 

et al., 2000), com algumas modificações (ALVES-FILHO et al., 2006). Os resultados 

foram expressos como número de neutrófilos por mg de tecido. 

3.15 Análise histopatológica 

Para observação da morfologia e alterações patológicas nos diferentes órgãos dos 

grupos de animais experimentais, amostras de cérebro, fígado e pulmão foram coletadas 

após 40 dias da infecção, submetidos ou não à sepse polimicrobiana, fixados em formol 

tamponado a 10% e, após 24 horas, desidratados em concentrações crescentes de álcool e 

xilol. Posteriormente, os fragmentos forem incluídos em parafina e cortes de 5µm de 

espessura dos tecidos foram obtidos com auxílio de um micrótomo. Os cortes foram 

dispostos em lâminas e incubadas a 60oC para fixação. Em seguida foram lavados em xilol 

para retirar o excesso de parafina e hidratados com concentrações decrescentes de álcool 

(do absoluto ao álcool 70%). Os cortes foram então corados com Hematoxilina e Eosina 

(H&E), desidratados com concentrações crescentes de álcool (de 70% ao absoluto), 

lavados com xilol e montados em lamínula e Bálsamo do Canadá (Vetec Química, Rio de 

Janeiro, Brasil).  

Para análise das lesões patológicas induzidas por T. gondii no intestino delgado, 

este foi coletado e lavado com PBS para retirada das fezes. Após a lavagem, o intestino foi 

seccionado em quatro partes: duodeno, jejuno proximal, jejuno distal e íleo. Esses 

fragmentos foram então enrolados individualmente em um “rolo suíço” e processados 
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como descrito anteriormente. As imagens foram obtidas em microscópio óptico e as 

análises comparativas entre os diferentes grupos foram realizadas.  

3.16 Indução das imunizações 

Animais C57BL/6 foram imunizados por via subcutânea com solução de 

Ovalbumina e Adjuvante Completo de Freund (OVA / CFA) ou Ovalbumina e Alumen 

(OVA/Alumen). A imunização foi feita em duas doses (100 µg de OVA / 1.6mg de 

Alumen) ou (100 µg de OVA / 50 µl de CFA) por animal, com intervalos semanais, a 

segunda dose foi realizada na presença de adjuvante. Uma semana após administrada a 

última dose subcutânea, os camundongos receberam uma dose de 200 µg de OVA via IP. 

Após três dias, os camundongos foram induzidos à sepse polimicrobiana subletal. Os 

camundongos foram acompanhados para avaliação da sobrevida e o resultado expresso 

como percentual de sobrevida. 

3.17 Tratamento com anticorpos anti-IF�-γ e anti-T�F-α e aminoguanidina 

Os animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e 

após 40 dias da infecção foram tratados com os anticorpos neutralizantes anti-IFN-γ ou 

anti-TNF-α (500µg/Kg ou 10µg/Kg), pela via intraperitoneal. O tratamento foi realizado 

uma vez ao dia por durante 3 dias consecutivos, com início 24 horas antes da indução da 

sepse polimicrobiana. Para o tratamento com aminoguanidina, os animais pré-infectados 

com T. gondii, iniciaram tratamento com 50 mg/Kg de aminoguanidina 30 minutos antes 
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de serem induzidos à CLP, tendo recebido a mesma dose a cada 6 horas. As sobrevidas 

foram analisadas por até10 dias e os resultados expressos como percentual de sobrevida. 

3.18 Tratamento de animais BALB/c com anticorpo anti-CD25 

Camundongos BALB/c foram tratados com 1 mg do anticorpo monoclonal anti-

CD25 dois dias antes da infecção com 20 cistos da cepa ME49 de T.gondii. Após 40 dias 

da infecção os animais foram induzidos à sepse polimicrobiana subletal para análise da 

sobrevida, monitorada por um período de 10 dias. 

3.19 Fracionamento de D�A dependente de metilação após infecção por T. gondii. 

Animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e 40 

dias após infecção, foram sacrificados, o baço coletado e processado para isolamento das 

células. Após isolamento celular, as células TCD4+ foram separadas por seleção negativa 

utilizando o kit da EasySep (StemCell Technologies, Vancouver, BC, Canada), e 

posteriormente realizada extração de DNA. A análise foi realizada usando o kit  EpiTect 

Methyl II PCR Arrays (Qiagen Sciences, Germantown, MD, EUA) no qual identifica a 

metilação gênica e indica o percentual da fração de DNA metilado ou não metilado. O 

método empregado pelo sistema EpiTect Methyl II PCR é baseado na detecção de DNA 

remanescente depois da clivagem com enzimas de restrição sensível à metilação e/ou 

enzima dependente de metilação. Essas enzimas digeriram o DNA não metilado ou 

metilado, respectivamente. Depois da digestão, o DNA remanescente de cada reação 

enzimática individual foi quantificada por real-time PCR, usando “primers” que flanqueam 

a região promotora (gene) de interesse. A fração relativa de DNA metilado e não metilado 
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são subsequentemente determinados por comparar a quantidade de cada digestão com a 

digestão do “mock” (sem enzima adicionada), usando um método ∆CT. Brevemente, a 

absorção de DNA genômico é aliquotado em quatro porções iguais e sujeitos ao “mock” 

(sem enzima), enzima endonuclease de restrição sensível a metilação ou dependente de 

metilação e dupla digestão com enzima sensível e dependente de metilação. Depois da 

digestão, as reações enzimáticas foram misturadas diretamente com qPCR master mix e 

dispensados em uma placa de PCR array contendo uma mistura de primers pré aliquotados. 

O PCR em tempo real foi realizado, sendo utilizadas para isso condições cíclicas 

específicas. Finalmente, os valores brutos de ∆CT foram passados para um banco de 

análise de dados, no qual automaticamente calcula a quantidade relativa de fração de DNA 

metilado e não metilado. A fração não metilada representa a absorção de DNA genômico 

contendo sítios CpG não metilado na região amplificada do gene e a fração metilada 

representa a absorção do DNA genômico contendo dois ou mais sítios CpG metilados na 

região alvo do gene. 

3.20 Análise da expressão gênica por �anoString 

Animais foram infectados e depois de 40 dias induzido a sepse polimicrobiana. 

Após 24 horas da CLP, os animais foram sacrificados, o baço e o lavado peritoneal foram 

coletados. O baço foi processado, as células foram isoladas para a extração do RNA. O 

RNA foi extraido seguindo as instruções da mini kit Rneasy (Qiagen Sciences, 

Germantown, MD, EUA). Após a extração, o RNA foi quantificado em nanodrop ND1000 

RNA-40, em seguida, diluído para alcançar 100 ng/5µL. As amostras foram preparadas 

numa reação de hibridização, em termociclador C1000 Termal Cycler conforme 

recomendação do Kit e, em seguida, realizado o processamento em equipamento 
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nanoString nCounter para leitura do nanostring. Os dados foram analisados em um nSolver 

Analysis Software v1.0 e considerados alterados significantemente aqueles que tiveram um 

aumento ou diminuição >1.5 vezes.  

3.21 Pressão arterial 

A aferição da pressão arteria dos animais foi realizada através do método não 

invasivo por pletismógrafo de cauda (CODA System, Kent Scientific, Torrington, 

CT, EUA). Foram realizadas 20 aferições para cada animal e a média das aferições de 

cada animal foi considerada para análise estatística. Os resultados foram expressos como 

milímetro de mercúrio (mm Hg). 

3.22 Ensaio de tranferência de células T reguladoras 

Para  o  experimento  de  transferência  de células T reguladoras,  o  baço  de  

animais naïves foram coletados e processados para o isolamento das células totais. As 

células T reguladoras foram purificadas com o auxílio de particulas magnéticas EasySep® 

(STEMCELL Technologies Inc. Vancouver, BC, Canada), seguindo as instruções do 

fabricante. Em síntese: primeiramente as células TCD4+ foram separadas por seleção 

negativa, por meio de um cocktail de anticorpos conjugados de biotina  específico  para  as  

demais  populações  celulares,  exceto  para CD4+. Em seguida, as células recuperadas 

foram marcadas com anti-CD25+ PE. As células CD25+ foram selecionadas positivamente 

da  fração  de  células  TCD4+  previamente  purificadas. Assim, as células CD4+ CD25+ 

foram retidas no tubo, por meio de lavagem após a retirada do tubo de dentro do magneto.   



51 
 

3.23 Análise Estatística 

A sobrevida dos animais foi expressa como porcentagem de animais sobreviventes 

analisadas pelo teste Mantel-Cox logrank (X2, chi-squared). Os resultados dos testes 

paramétricos envolvendo variáveis contínuas foram expressos em termos de média ± erro 

padrão da média. Para comparação múltipla dos dados paramétricos foi utilizada a análise 

de variância (ANOVA) seguida do pós-teste de Tukey-Kramer. Em todas as análises 

estatísticas, consideramos o nível crítico para rejeição de hipótese de nulidade menor que 

0,05 (p<0,05). Os asteriscos (*p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001) foram utilizados para 

caracterizar o grau de significância estatística. A análise estatística e os gráficos foram 

realizados utilizando-se o programa GraphPad Prism versão 5.0 (GraphPad Software, San 

Diego, CA, EUA). 

 

 



 
 

4 RESULTADOS 
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4.1 Suscetibilidade à sepse polimicrobiana após infecção crônica por Toxoplasma 

gondii. 

Partindo do pressuposto de que pouco se sabe sobre a correlação de doenças 

infecciosas parasitárias com o desenvolvimento da gravidade da sepse, nos propomos a 

estudar se uma infecção crônica pode de alguma forma alterar o desenvolvimento da sepse 

polimicrobiana.  

Para isso, realizamos infecção crônica por T. gondii e 40 dias após infecção 

induzimos sepse polimicrobiana grave pelo método de CLP. Observamos que todos os 

animais que foram previamente infectados com T. gondii e depois induzidos à sepse grave 

morreram dentro do período de 24 horas (Figura 2A), e quando foi induzida sepse subletal 

nesses animais, ainda assim houve um aumento na taxa de mortalidade desses animais 

quando comparados aos animais não infectados por T. gondii submetidos à CLP (Figura 

2B).  

Em paralelo, realizamos o mesmo ensaio de sepse grave, utilizando infecção 

crônica por outros parasitos ou fungo. Verificamos que animais cronicamente infectados 

com P. brasiliensis (Figura 2C), L. major (Figura 2D) e T. cruzi (Figura 2E) quando 

induzidos à sepse polimicrobiana grave não apresentaram diferença na curva de 

mortalidade comparada aos animais que foram submetidos somente à sepse polimicrobiana 

grave. Esses resultados sugerem que somente a infecção prévia oral por T. gondii é capaz 

de induzir aumento da suscetibilidade à sepse induzida por CLP. 
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Figura 2. Infecção prévia por T. gondii induz suscetibilidade à sepse polimicrobiana subletal.  

Camundongos C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME 49 de T. gondii e após 40 dias da 

infecção foi induzida sepse polimicrobiana grave (A) ou subletal (B). Paralelamente, outros grupos de 

animais foram infectados com o fungo P. brasiliensis (C) ou com outros parasitos L. major (C) ou T. cruzi 

(E), e após 90, 30 e 30 dias após, respectivamente, foram induzidos à sepse grave por CLP. A taxa de 

sobrevida dos animais foi monitorada diariamente por 10 dias. Dados coletados de 2 experimentos 

independentes, sendo que cada ensaio foi realizado com 10 camundongos por grupo. Os resultados são 

expressos como percentual de sobrevida e valor de p foi considerado comparando os camundongos 

infectados por parasitos ou fungo e submetidos à sepse contra animais com sepse somente. Para análise 

estatística, foi utilizado o teste de Mantel-Cox log-rank. 

4.2 Infecção crônica com T. gondii induz aumento da resposta imune contra sepse 

subletal polimicrobiana.  

Para elucidar a causa do aumento da mortalidade observada em animais submetidos 

à sepse polimicrobiana subletal após infecção crônica por T. gondii, comparamos a 

resposta imune destes animais com animais sépticos não infectados previamente. 

Sabendo que o controle do crescimento bacteriano é de fundamental importância na 

resposta durante a sepse, investigamos se animais previamente infectados com T. gondii e 

submetidos à indução de sepse polimicrobiana subletal estariam morrendo devido a um 

aumento da disseminação bacteriana. Após realizar uma cinética de cultura bacteriana, 

observamos que os animais que foram previamente infectados com T. gondii apresentaram 
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um melhor controle da carga bacteriana por apresentarem menor quantidade de unidades 

formadoras de colônias recuperadas após 24 horas do cultivo tanto do sangue total quanto 

do lavado peritoneal, comparados aos animais que foram submetidos à CLP somente 

(Figura 3A). 

Além disso, é descrito que a migração de neutrófilos para o sítio de infecção é 

importante para o controle bacteriano (ALVES-FILHO et al., 2006). Sabendo disso, 

analisamos o recrutamento dessas células para a cavidade peritoneal em animais 

submetidos à sepse polimicrobiana após indução da infecção crônica. Observamos que os 

animais previamente infectados com T. gondii apresentaram aumento do recrutamento 

celular, tanto de leucócitos totais, quanto de neutrófilos para o sítio da infecção (peritôneo) 

após o desenvolvimento da sepse polimicrobiana subletal (Figura 3B e 3C). Esses dados 

indicam que a infecção prévia por T. gondii favorece o recrutamento celular e 

consequentemente a eliminação das bactérias no sítio da infecção em animais submetidos à 

CLP.  

 



 

Figura 3. Aumento da eliminação bacteriana

sepse polimicrobiana subletal induzida em animais infectados por 

Animais C57BL/6 foram infectados 

infecção foram submetidos à CLP. 

no lavado peritoneal (A), os resultados são expressos como unidades formados de 

contagem de leucócitos no sangue e lavado peritoneal foram 

leucócitos foi realizada em contador 

May-Grünwald Giemsa (B) ou por citometria d

representam a média ± erro padrão da media de 4 animais por 

Prisma, ANOVA seguida de teste de Tukey.

Aumento da eliminação bacteriana e migração de neutrófilos para a cavidade peritoneal após 

sepse polimicrobiana subletal induzida em animais infectados por T. gondii. 

foram infectados por via oral com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii

infecção foram submetidos à CLP. 6, 12 e 24 horas após a CLP, a carga bacteriana foi analizada no sangue e 

no lavado peritoneal (A), os resultados são expressos como unidades formados de 

contagem de leucócitos no sangue e lavado peritoneal foram analisados, sendo que a contagem total de 

contador de células e a contagem diferencial realizada em lâminas coradas com 

(B) ou por citometria de fluxo, através a análise da expressão de Gr1

ro padrão da media de 4 animais por grupo. Tendo sido analisada em programa 

Prisma, ANOVA seguida de teste de Tukey. 
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sendo que a contagem total de 

a contagem diferencial realizada em lâminas coradas com 

, através a análise da expressão de Gr1 (C). As barras 

grupo. Tendo sido analisada em programa 



 

4.3 Sepse polimicrobiana 

gondii. 

O fato de que animais que foram previamente infectados com 

aumento na resposta imune inata (avaliada pelo aumento da migração de neutrófilos) 

durante a sepse polimicrobiana

desses animais, não justifica o aumento da mortalidade de animais pré

submetidos à CLP. Para avaliar se o aumento da mortalida

a sepse polimicrobiana poderia desencadear

da infecção por T. gondii

quantificar o parasito após a CLP.

Essa análise foi realizada através da

(Figura 4A) e quantificação da carga parasitária por PCR

animais que foram somente infectados por 

submetidos à CLP (Figura 4

parasitária no cérebro foram similares em ambos os grupos analisados. Indicando que a 

infecção polimicrobiana não induz 

Figura 4. Sepse polimicrobiana não 
Camundongos C57BL/6 foram infectados com 5 cistos de 

induzidos à CLP e analisados quanto à quantidade de cistos no cérebro (A) e quantificação de DNA do 

parasito por PCR real time (B)

experimentos, utilizando 4 animais por grupo. A análise estatística foi realizada no programa Prisma, através 

ANOVA seguida pelo teste de Tukey.

epse polimicrobiana não altera a carga parasitária da infecção 

que animais que foram previamente infectados com 

imune inata (avaliada pelo aumento da migração de neutrófilos) 

sepse polimicrobiana subletal, favorecendo a eliminação da carga bacteriana

não justifica o aumento da mortalidade de animais pré

Para avaliar se o aumento da mortalidade ocorreu

poderia desencadear uma imunossupressão que levaria

T. gondii, que se encontrava latente. Assim, realizamos análise para 

quantificar o parasito após a CLP. 

Essa análise foi realizada através da quantificação de cistos, análise 

quantificação da carga parasitária por PCR em tempo real 

animais que foram somente infectados por T. gondii e de animais que foram infectados e 

(Figura 4B). Observamos que o número de cistos, bem como da carga 

foram similares em ambos os grupos analisados. Indicando que a 

infecção polimicrobiana não induz à reativação da infecção crônica por 

epse polimicrobiana não induz reativação da infecção crônica por T. gondii

Camundongos C57BL/6 foram infectados com 5 cistos de T. gondii e após 40 dias da infecção foram 

induzidos à CLP e analisados quanto à quantidade de cistos no cérebro (A) e quantificação de DNA do 

(B).  Dados são representativos da média ± erro padrão da media de três diferentes 

utilizando 4 animais por grupo. A análise estatística foi realizada no programa Prisma, através 

ANOVA seguida pelo teste de Tukey. 
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a infecção crônica por T. 

que animais que foram previamente infectados com T. gondii têm um 

imune inata (avaliada pelo aumento da migração de neutrófilos) 

ão da carga bacteriana 

não justifica o aumento da mortalidade de animais pré-infectados 

ocorreu devido ao fato de que 

que levaria à reativação 

realizamos análise para 

análise histopatológica 

em tempo real do cérebro dos 

e de animais que foram infectados e 

. Observamos que o número de cistos, bem como da carga 

foram similares em ambos os grupos analisados. Indicando que a 

reativação da infecção crônica por T. gondii. 

 
T. gondii. 

e após 40 dias da infecção foram 

induzidos à CLP e analisados quanto à quantidade de cistos no cérebro (A) e quantificação de DNA do 

representativos da média ± erro padrão da media de três diferentes 

utilizando 4 animais por grupo. A análise estatística foi realizada no programa Prisma, através 
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4.4 Infecção crônica por T. gondii não induz danos teciduais sistêmicos durante a 

sepse polimicrobiana subletal 

Sabendo que um dos sintomas da sepse grave é o desenvolvimento de lesão tecidual 

sistêmica, analisamos se animais previamente infectados com T. gondii apresentavam 

alguma lesão tecidual e danos em órgão vitais que poderia levar ao aumento da 

mortalidade dos animais que foram previamente infectados com o parasito e induzidos à 

sepse polimicrobiana subletal. 

Primeiramente, realizamos a detecção de mieloperoxidase (enzima abundante em 

neutrófilos) no pulmão e a dosagem enzimática: renal (uréia), hepática (ALT ou TGP), 

cardíaca (CK-mB) e de morte celular (LDH), além de analisar o extravasamento celular 

por azul de Evans nos diversos órgãos como rim, baço, coração, cérebro, pulmão e fígado 

com o intuito de avaliar alterações na permeabilidade vascular nesses tecidos. Obervamos 

um aumento da concentração de mieloperoxidase nas primeiras 6 horas após a indução da 

sepse polimicrobiana subletal em animais que foram previamente infectados com T. 

gondii, no entanto, essas concentrações voltaram ao normal após 12 horas (Figura 5A). 

Além disso, após 24 horas da CLP, não observamos diferença na concentração das 

diferentes enzimas avaliadas (Figura 5B), e na quantidade de azul de Evans extravasado 

após indução da sepse polimicrobiana nesses animais (Figura 5C). Esses dados sugerem 

que a infecção prévia por T. gondii não induz os danos teciduais sistêmicos que são 

observados na sepse grave, quando esses animais são submetidos ao modelo de sepse 

subletal. 
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Figura 5. Infecção prévia por T. gondii não aumenta o recrutamento de neutrófilos para o pulmão e 

não induz danos teciduais sistêmicos durante a sepse polimicrobiana subletal. 

Animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias foi induzida 

sepse polimicrobiana subletal por CLP. A detecção de mieloperoxidase (MPO), foi realizada em homogenato 

de pulmão (A), a dosagem enzimática foi realizada através de ensaio colorimétrico (B) e a quantificação do 

extravazamento celular foi realizada por extravazamento de Azul de Evans injetado logo após a indução da 

CLP (C). Estes parâmetros foram medidos 24 horas depois de induzida a sepse polimicrobiana subletal, tendo 

sido utilizados 4 animais por grupo. Dados são representativos da média ± erro padrão da media de três 

diferentes experimentos. A análise estatística foi realizada no programa Prisma, através de ANOVA uma via 

seguida pelo teste de Tukey. 
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4.5 Infecção crônica por T. gondii induz dano tecidual intestinal e infiltrado celular 

durante a sepse polimicrobiana subletal 

É descrito que a infecção por T. gondii induz a diferenciação de células de memória 

específicas para antígenos da flora intestinal (Hand et al., 2012). Como o intestino é o 

principal órgão acometido na infecção oral por T. gondii e a CLP leva à ativação de uma 

resposta imune adapativa contra bactérias intestinais, avaliamos se a sepse polimicrobiana 

poderia desencadear danos ao tecido intestinal dos animais previamente infectados. Para 

isso, realizamos análise histopatológica do intestino de camundongos previamente 

infectados com T. gondii e posteriormente induzidos à sepse polimicrobiana subletal. 

Através dessa análise, observamos perda da integridade do tecido intestinal, principalmente 

na região ilíaca (Figura 6A).  Além disso, observamos que animais previamente infectados 

por T. gondii apresentaram aumento do infiltrado inflamatório no intestino, principalmente 

no íleo,  após desenvolvimento da sepse polimicrobiana subletal, comparado com os 

animais que foram induzidos à sepse somente (Figura 6B). Esses dados sugerem que a 

infecção prévia por T. gondii pode estar induzindo um processo inflamatório que lesiona o 

íleo desses animais durante a sepse polimicrobiana.   
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Figura 6. Infecção crônica por T. gondii induz dano tecidual intestinal e infiltrado celular durante a 

sepse polimicrobiana subletal. 

Animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e posteriormente induzidos à 

sepse polimicrobiana por CLP. Após 24 horas da CLP as diferentes partes do intestino foram isolados e o íleo 

coletado, em seguida fixado, parafinado, cortado e corado por H&E (A), uma pequena porção de 

aproximadamente 1 cm foi coletado para análise de MPO (B). Os resultados são representativos do íleo de 4 

animais por grupo experimental. 
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4.6 Animais previamente infectados com T. gondii tem aumento na resposta 

inflamatória local e sistêmica durante a sepse polimicrobiana subletal 

Um dos principais fatores que desencadeia a mortalidade em modelos de sepse é o 

aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, principalmente a produção de TNF-α, 

IL-6 e IL-1β, que pode conduzir ao choque séptico devido à indução de hipotenção 

(EBONG et al. 1999). Sabendo disso, analisamos a presença das citocinas pró-

inflamatórias nesses animais. Para isso, camundongos foram infectados com 5 cistos da 

cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias da infecção foi induzida a sepse polimicrobiana, e 

após 24 horas da CLP, realizamos quantificação de citocinas ou da quimiocina KC por 

ELISA. Obsevamos aumento na produção das citocinas IFN-γ (Figura 7A), TNF-α  (Figura 

7B), IL-6 (Figura 7C) e IL-1β (Figura 7E) que foi confirmada por Western blot (Figura 

7F), porém, não houve diferença na produção da quimicina KC (Figura 7D) no lavado 

peritoneal de animais previamente infectados com T. gondii quando induzidos à sepse 

polimicrobiana subletal comparado aos animais que foram induzidos à sepse somente. 

Além disso, avaliamos a presença das citocinas pró-inflamatórias em amostras de sangue 

dos animais pré-infectados com T. gondii com posterior indução da sepse polimicrobina, e 

observamos aumento das citocinas TNF-α (Figura 7G), IFN-γ (Figura 7H) e IL-6 (Figura 

7I), e da quimicina KC (Figura 7J) quando comparado aos demais grupos. Esses dados 

demonstram que a infecção prévia por T. gondii induz aumento da produção de citocinas 

local e sistêmica durante a sepse polimicrobiana subletal. 
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Figura 7. Infecção prévia por T. gondii modula a produção de citocinas durante a sepse polimicrobiana subletal. 

Animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos de T. gondii e após 40 dias da infecção foram induzidos à sepse polimicrobiana subletal. Após 24 horas da CLP o sangue 

e lavado peritoneal foram coletados e centrifugados para coleta de soro e sobrenadante, respectivamente. As citocinas próinflamatórias IFN-γ e TNF-α (A), IL-6 (B) e IL-

1β (C) foram dosadas por ELISA, sendo que a secreção de IL-1β ativa foi confirmada por Westerblot (D). Dados são representativos da média ± erro padrão da media de 

três diferentes experimentos, tendo sido utilizados 4 animais por grupo para ELISA e dois para o Westernblot. Para análise estatística foi utilizado o programa Prisma, 

através de ANOVA uma via seguida pelo teste de Tukey. 
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4.7 Linfócitos TCD4+ e TCD8+ são as fontes celulares de produção de IF�-γ e de 

T�F-α na cavidade peritoneal de animais previamente infectados com T. gondii 

submetidos à CLP. 

Para analisar qual a contribuição dos linfócitos T sobre a produção das citocinas 

IFN-γ e TNF-α, realizamos ensaio de citometria de fluxo, com o intuito de avaliar a 

produção intracelular dessas citocinas em linfócitos T CD4+ e CD8+. Para isso, animais 

foram previamente infectados por T. gondii e após 40 dias da infecção foram induzidos à 

CLP, após 24 horas as células do baço e da cavidade peritoneal foram coletadas e 

estimuladas ex vivo e foi conduzido ao procedimento de marcações para citometria de 

fluxo.   Observamos que as citocinas IFN-γ e TNF-α são produzidas tanto por linfócitos 

TCD4+ (Figura 8 E e F) quanto por linfócitos TCD8+ (Figura G e H). Um dado 

surpreendente apresentado é que células do baço de animais somente infectados com T. 

gondii 40 dias após infecção apresentaram maior número de células produtoras de IFN-γ e 

TNF-α do que os animais que foram infectados cronicamente e subsequentemente 

submetidos à sepse polimicrobiana (Figura 8A-D). No entanto quando avaliado o lavado 

peritoneal, os animais que foram infectados cronicamente e depois submetidos à sepse 

polimicrobiana subletal tiveram maior número dessas células produtoras das mesmas 

citocinas na cavidade peritoneal, quando comparado ao grupo só infectado por T. gondii ou 

somente induzido à CLP (Figura 8E-H). Esses dados sugerem que animais cronicamente 

infectados por T. gondii possuem células de padrão Th1 no baço, mesmo após a eliminação 

do parasito. E, após a indução de CLP, esssa células produtoras de IFN-γ e TNF- α deixam 
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o baço e migram para a cavidade peritoneal, onde contribuem para o aumento na 

concetração de citocinas pró-inflamatórias mostrados na Figura 7. 

 

Figura 8. Infecção crônica por T. gondii induz aumento da migração de células produtoras de IF�-γ e 

T�F-α para a cavidade peritoneal durante a sepse polimicrobiana. 
Camundongos C57BL/6 foram infectados com a cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias induzidos à sepse 

polimicrobiana. As células do baço (A-D) e da cavidade peritonel (E-H) foram isoladas após 24 horas da 

sepse, estimuladas com PMA/Ionomicina por 12 horas, permeabilizadas e marcadas para CD4
+
 e CD8

+
 

produtoras de IFN-γ e TNF-α e posteriormente analisadas por citometria de fluxo. Dados são representativos 

da média ± erro padrão da media de três diferentes experimentos, tendo sido utilizados 4 animais por grupo. 

Para análise estatística foi utilizado o programa Prisma, através de ANOVA seguida pelo teste de Tukey.   
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4.8 Infecção por T. gondii potencializa a produção de óxido nítrico durante a sepse 

polimicrobiana subletal, que não é diretamente responsável pela mortalidade 

nesse modelo de estudo. 

Já foi descrito que as citocinas IFN-γ e TNF-α são capazes de ativar macrófagos, 

que em decorrente desta ativação produzem óxido nítrico (NO) (CHEN et al., 1996). 

Assim, analisamos a quantificação indireta da produção desse gás pelo método de Griess,. 

Para isso, animais foram infectados cronicamente por T. gondii, submetidos à CLP, após 

24 horas, o sangue e o lavado peritoneal foram coletados para quantificação indireta de 

NO. Observamos que animais que foram previamente infectados com T. gondii e 

posteriormente induzidos à sepse polimicrobiana subletal, têm aumento da produção de 

NO tanto no sangue (Figura 9A), quanto no lavado peritoneal (Figura 9B). Esse dado é 

relevante e sugere que o aumento de NO, devido a sua função microbicida, pode ter 

relação direta com a eliminação bacteriana, visto que os animais infectados previamente 

por T. gondii e induzidos à sepse polimicrobiana apresentaram diminuição da carga 

bacteriana (Figura 3A). No entanto, o aumento de NO poderia estar levando à lesão 

tecidual e desencadeando aumento da mortalidade. 

Em seguida, analisamos se o NO estaria diretamente envolvido com o aumento da 

mortalidade em nosso modelo experimental, para isso, utilizamos tratamento com 

aminoguanidina, um inibidor seletivo de iNOS (enzima responsável pela produção de NO) 

(ZHAO et al, 2006). Observamos que animais tratados com aminoguanidina, iniciada 30 

minutos antes da indução da sepse polimicrobiana subletal, não apresentaram diferença na 

taxa de mortalidade quando comparados aos animais que não receberam o tratamento 

(Figura 9C). Esses dados sugeram que a mortalidade dos animais pré-infectados com T. 
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gondii durante a sepse polimicrobiana não está diretamente associada com o aumento in 

vivo de NO.  

 
Figura 9. Infecção por T. gondii potencializa a produção de óxido nítrico durante a sepse 

polimicrobiana subletal, mas não é diretamente responsável pela indução da suscetibilidade nesse 

modelo de estudo. 
Camundongos foram infectados com a cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias da infecção foi induzida a 

sepse polimicrobiana. A produção de NO foi indiretamente avaliada pelo método de Griess no soro (A) e no 

lavado peritoneal (B), representada como µM de NO2

-
. As barras representam a média ± SEM de 4 animais 

por grupo. Resultados similares foram obtidos em 3 experimentos independentes e a análise estatística foi 

utilizado o programa Prisma, através de ANOVA seguida pelo teste de Tukey. Para análise de sobrevida, os 

animais foram infectados cronicamente por T. gondii, e o tratamento com 50mg/kg de aminogunidina via IP, 

iniciado 30 minutos antes da CLP (C). Os animais foram monitorados por até 10 dias. Os resultados são 

expressos como percentual de sobrevida. Para análise estatística foi utilizado o teste de Mantel-Cox log-rank, 

utilizando 10 animais por grupo. 
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4.9 Tratamento com anticopos anti-IF�-γ ou anti-T�F-α em baixas concentrações 

melhorou a sobrevida de animais previamente infectados com T. gondii que 

foram submetidos à sepse polimicrobiana 

Como haviamos observado aumento da produção de IFN-γ e TNF-α, tanto local 

quanto sistemicamente nos animais que foram infectados com T. gondii e  induzidos à 

sepse polimicrobiana subletal, e já está descrito que essas citocinas estão associadas com a 

indução de hipotensão que conduz ao choque séptico (TANG et al., 2000; MIRA et al., 

1999; KOTHARI et al., 2013), bloqueamos in vivo a produção individual dessas citocinas 

e, em seguida, avaliamos a sobrevida dos animais infectados com T. gondii e submetidos à 

CLP. Para isso, utilizamos anticorpos monoclonais anti-IFN-γ ou anti-TNF-α. Observamos 

que os animais que foram cronicamente infectados com T. gondii, e subsequentemente 

induzidos à sepse polimicrobiana subletal, e que receberam o tratamento direto com os 

anticorpos anti-IFN-γ ou anti-TNF-α, nas doses de 500µg/mL apresentaram um atraso na 

mortalidade, mas ao final de 10 dias a mortalidade foi semelhante aos animais não tratados 

(Figura 10A). No entanto, quando animais receberam uma dose menor, de 10µg/mL dos 

mesmos anticorpos, a sobrevida foi significantemente melhorada quando comparados ao 

grupo não tratado, principalmente naqueles animais que receberam anti-TNF-α (Figura 

10B). Esses dados mostram que essas citocinas em alta concentração, contribuem para o 

aumento da mortalidade durante a sepse polimicrobiana subletal de animais cronicamente 

infectados com T. gondii. 
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Figura 10. Tratamento com anticorpos anti-IF�-γ ou anti-T�F-α em baixas concentrações melhora a 

sobrevida de animais submetidos à sepse polimicrobiana após infecção por T. gondii. 

Animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias, tratados com os 

anticorpos anti-IFN-γ ou anti-TNF-α e após 24hs induzido sepse polimicrobiana. O ensaio foi realizado 

utilizando a dose de 500 µg/kg(A) ou 10µg/kg (B). A taxa de de sobrevida foi monitorada por até 10 dias, 

tendo sido utilizados 6 animais por grupo.  Os resultados são expressos como percentual de sobrevida e o 

valor de p foi considerado quando comparando os camundongos infectados submetidos à sepse contra 

animais com sepse somente. Para análise estatística foi utilizado o teste de Mantel-Cox log-rank.  

4.10 Infecção crônica por T. gondii induz células de memória de linfócitos TCD4+ do 

padrão Th1. 

Para verificar se os linfócitos TCD4+ que estavam produzindo as citocinas pró-

inflamatórias IFN-γ e TNF-α foram originados na infecção crônica por T. gondii, 

realizamos ensaio de citometria de fluxo para confirmar se essas células eram de memória. 

Observamos que animais que foram infectados cronicamente por T. gondii tiveram indução 

de células TCD4+ de memória, do padrão de resposta Th1 (Figura 11). Esses dados 

sugerem que animais cronicamente infectados por T. gondii já possuem uma resposta Th1 

montada que pode ser específica para componentes da flora intestinal, e quando o animal é 

submetido à CLP, a resposta imune de memória contra antígenos das bactérias liberadas 

neste processo é expandida rapidamente. 
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Figura 11. Infecção crônica por T. gondii induz células de memória do padrão Th1. 

Animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias foi induzido 

sepse polimicrobiana. O baço foi retirado e as células recuperadas, marcadas e analisadas por citometria de 

fluxo. Dados são representativos da média ± erro padrão da media de três diferentes experimentos, tendo sido 

utilizados 4 animais por grupo. Para análise estatística foi utilizado o programa Prisma, através de ANOVA 

uma via seguida pelo teste de Tukey. 

4.11 Animais imunizados com antígeno na presença de adjuvante que polariza para 

um padrão Th1 de resposta imune (OVA + CFA) são mais suscetíveis à sepse 

polimicrobiana.  

Como os animais previamente infectados com T. gondii apresentam uma forte 

resposta do padrão Th1, analisamos se a indução de linfócitos de padrão Th1 era suficiente 

para causar suscetibilidade à sepse polimicrobiana subletal. Para isso, utilizamos modelo 

de imunização com a proteína ovalbumina (OVA) na presença de diferentes adjuvantes, 

CFA ou alúmen, para induzir os padrões Th1 ou Th2 de resposta imune, respectivamente. 

Através desta análise, observamos que quando foi induzido um padrão Th1 de resposta 

imune (OVA+CFA), os animais desenvolveram aumento de suscetibilidade à sepse 

polimicrobina, comparados aos animais que foram imunizados com OVA na presença de 

adjuvante que polariza para um padrão Th2 (Figura 12). Esses dados sugerem que a 

suscetibilidade determinada em nosso modelo de estudo é em parte, devido ao 
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desenvolvimento de memória do padrão Th1 seguido de um estímulo bacteriano 

secundário, não necessariamente memória contra T. gondii ou bactéria intestinal. 

 
Figura 12. Desenvolvimento do padrão de resposta Th1 induz aumento de suscetibilidade à sepse 

polimicrobiana subletal. 

Animais C57BL/6 foram imunizados com (100 µg de OVA / 1.6mg de Alumen) ou (100 µg de OVA / 50 µl 

de CFA) por animal, com intervalo semanais, após uma semana da última administração os animais 

receberam 200 µg de OVA via IP e depois de 3 dias foram induzidos à sepse polimicrobiana e a taxa de 

mortalidade analisada. Essa taxa de mortalidade foi monitorada por até 10 dias. Os resultados são expressos 

como percentual de sobrevida. Valor de p foi considerado comparando os camundongos imunizados 

submetidos à sepse contra animais com sepse somente, tendo sido utilizados 10 animais por grupo 

experimental. Para análise de significância foi utilizado o teste de Mantel-Cox log-rank. 

4.12 Análise da expressão relativa de genes relacionados à ativação de IF�-γ 

Sabendo que a infecção por T. gondii induz uma forte resposta Th1, hipotetizamos 

que genes que exacerbam a resposta Th1 poderiam ser mais expressos em animais 

infectados com T. gondii (mesmo na ausencia de infecção ativa) e isso levaria ao aumento 

da mortalidade durante a sepse polimicrobiana, pois exacerbaria o desenvolvimento de 

uma resposta pró-inflamatoria. Analisamos por nanostring a expressão de genes 

relacionados com a resposta Th1 na produção de citocinas, genes ativadores e repressores 

do IFN-γ, além dos TLRs que estariam envolvidos no reconhecimento tanto do patógeno 

quanto da microbiota liberada quando induzida a sepse polimicrobiana. 
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Para realizar essa análise, utilizamos o critério de genes induzidos, considerando 

>1.5 vezes maior (p<0.05) do que a base (grupo Sham). Quando analisamos as células do 

baço de camundongos cronicamente infectados com T. gondii observamos um aumento da 

expressão de interferons do tipo I (IFN-α e IFN-β) e do tipo II (IFN-γ), aumento da 

expressão de IL-1α e IL-1β, IL-6, COX-2, NOS 2, IL-10 e CXCL1 (KC), além de induzir o 

aumento da expressão específica de NLRP3 e 6 que são genes relacionados à ativação do 

inflamassoma. Além disso, observamos que a indução da sepse polimicrobiana conduziu a 

uma “down” modulação dos TLRs 3,5,11 e 12, e induziu uma maior expressão de TLR-2, 

único TLR com expressão aumentada após indução da sepse polimicrobiana subletal 

(Figura 13). Esses dados sugerem que a infecção prévia por T. gondii induz a expressão 

aumentada de genes relacionados à resposta Th1, sendo que esse aumento pode estar 

diretamente relacionado com a aumentada e rápida produção de citocinas pró-

inflamatórias. 
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Figura 13. Os genes induzidos durante a infecção T. gondii permanecem ativados na fase crônica da 

infecção. 

Animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias foi induzida 

sepse polimicrobiana. As células do baço foram isoladas para extração de RNA e análise da expressão 

gênica. A expressão foi avaliada usando o kit do equipamento nCounter® mRNA Expression Assay e 

utilizado equipamento NaqnoString data analysis. Foi utilizado MultiExperimentViewer (MeV v4.6.2) para 

agrupar o conjunto de dados. A normalização do conjunto de dados foi realizada para determinar se a 

expressão gênica em um grupo experimental era significantemente diferente do outro. Três determinações 

gênicas foram realizadas para cada grupo experimental,e a média deste foi dividida pela média do grupo 

controle Sham. Os dados normalizados pelo grupo Sham são expressos após tranformados em log2. 



74 
 

4.13 Sinalização via TLR-2 e TLR-11 aumenta a suscetibilidade de animais 

previamente infectados com T. gondii durante a sepse polimicrobiana subletal.  

Para confirmar se TLRs estariam envolvidos no aumento de suscetibilidade à sepse 

polimicrobiana após infecção crônica por T. gondii, realizamos ensaio de sobrevida 

utilizando animais deficientes de diferentes TLRs que participam tanto no reconhecimento 

bacteriano quanto no reconhecimento do T. gondii. Obervamos que animais deficientes de 

TLR-2 (Figura 15A), mas não de TLR-4 (Figura 15B) e TLR-9 (Figura 15C) cronicamente 

infectados com T. gondii apresentaram melhora na sobrevida durante a sepse 

polimicrobiana em relação aos animais WT. Quando utilizamos animais deficientes de 

TLR-11, por ser importante via para produção de IFN-γ na infecção por T. gondii, 

observamos uma sobrevida de 100% dos animais deficientes de TLR11 cronicamente 

infectados por T. gondii e submetidos à sepse polimicrobiana (Figura 15D). Esses dados 

sugerem a participação de TLR-2 e TLR-11 na indução da suscetibilidade à sepse 

polimicrobiana subletal após infecção prévia por T. gondii.  
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Figura 14. Animais deficientes de TLR-2 e TLR-11 previamente infectados por T. gondii tem melhora 

da sobrevida quando submetidos à CLP. 
Camundongos WT ou deficientes de TLR-2 (A), TLR-4 (B), TLR-9 (C) ou TLR-11 (D) foram infectados 

com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias induzida sepse polimicrobiana. A taxa de sobrevida 

foi monitorada por até 10 dias, tendo sido utilizados 6 animais por grupo experimental. Os resultados são 

expressos como percentual de sobrevida e o valor de p foi considerado comparando os camundongos 

infectados submetidos à sepse contra animais com sepse somente. Para análise de significância foi utilizado o 

teste de Mantel-Cox log-rank. 

4.14 Macrófagos produzem IL-1β in vitro dependente da pré-ativação por bactérias 

Gram positivas.  

Já foi descrito que IL-β pode induzir permeabilidade intestinal e a diseminação de 

bactéria comensal, induzindo desta forma um aumento da resposta inflamatória na mucosa 

intestinal (Meinzer  et al., 2012). Uma vez que foi observado aumento da produção desta 

citocina no lavado peritoneal de animais que foram previamente infectados com T. gondii e 

induzidos à sepse polimicrobiana, simulamos modelo in vitro utilizando macrófagos 
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recuperados da medula ósseas de animais WT ou deficientes de moléculas envolvidas na 

ativação e consequente liberação de IL-1β.  

Observamos que macrófagos de animais WT quando são estimulados somente com 

LPS, Peptidoglicano (Pg) ou antígeno solúvel de taquizoíta de T. gondii (STAg), não 

produzem IL-1β. Porém quando pré-estimulados com Peptidoglicano e após 6 horas 

estimulados com STAg, são capazes de produzir esta citocina. Além disso, utilizamos 

macrófagos da medula óssea de animais deficientes de TLR-4, IL-12, NOD-1, NOD-2 

(dados não mostrados) e NLRP3, ASC, Caspase 1 e TLR-2. Observamos que a produção 

de IL-1β foi diminuída quando utilizamos macrófagos de animais deficientes de TLR-2, 

NLRP3 e ASC e foi completamente inibida quando utilizado macrófagos de animais 

deficientes de Caspase 1. Esses dados sugerem que em parte, a produção de IL-1β em 

nosso modelo é dependente da ativação do primeiro sinal induzida por peptidoglicano via 

TLR-2 e consequente indução do inflamassoma via formação do complexo NLRP3/ASC e 

totalmente dependente de Caspase 1 (Figura 14). Esses dados sugerem ainda que além da 

imunidade adaptativa, ocorre também o envolvimento da imunidade inata na indução da 

suscetibilidade à sepse polimicrobiana após infecção crônica por T. gondii. 
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Figura 15. Produção de IL-1β por macrófagos depende do primeiro sinal por bactérias Gram 

positivas. 

Células da medula óssea foram recuperadas e cultivadas por 7 dias com sobrenadante de células L929 

(LCCM), para diferenciação de macrófagos. Em seguida foram estimulados com lipopolissacarídeo (LPS) 

(500ng/mL), Peptidoglicano (Pg) (10µg/mL) ou antígeno solúvel de T. gondii - STAg ( 10µg/mL) por 

durante 6 horas, sozinhos ou pré-estimulados com LPS ou Pg e re-estimulados com STAg por mais 6 horas. 

Um grupo controle positivo foi analisado, tendo sido pré-estimulado com LPS e re-estimulado com 

nigericina. Após período de incubação, o sobrenadante foi coletado e analisado quanto a produção de IL-1β 

por ELISA. 

4.15 Células T reguradoras são importantes no controle da suscetibilidade à sepse 

polimicrobiana após infecção crônica por T. gondii 

Após verificar que a via Th1 foi importante para determinar a gravidade da sepse 

polimicrobiana após infecçcão crônica com T. gondii, analisamos como estava esta 

condição em animais BALB/c, sabendo que estes animais apresentam uma menor resposta 

inflamatória em resposta à infecção por T. gondii, em parte por causa da alta produção de 

IL-4 e diminuída produção de IFN-γ. Observamos através da análise da sobrevida após 

infecção crônica com 20 cistos de T. gondii, que animais BALB/c não apresentaram 

aumento da mortalidade durante a sepse polimicrobiana subletal como foi apresentado por 

animais C57BL/6. No entanto camundongos BALB/c depletados de células T reguladoras 

por utilização de anti-CD25, apresentaram aumento da mortalidade (Figura 16). Esses 



78 
 

dados sugerem que as células T reguladoras participam do mecanismo de proteção durante 

a sepse polimicrobiana após infecção crônica por T. gondii. 

 
Figura 16. Animais BALB/c que foram cronicamente infectados por T. gondii são resistentes à sepse 

polimicrobiana, exceto por aqueles animais na qual foram depletadas as células T reguladoras. 
Animais BALB/c foram tratados com anticorpo monoclonal anti-CD25 dois dias ante da infecção com 20 

cistos da cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias da infecção foram induzidos à sepse polimicrobiana subletal. 

Foram utilizados 6 animais por grupo e a taxa de sobrevida foi monitorada por até 10 dias. Os resultados são 

expressos como percentual de sobrevida. Valor de p foi considerado comparando os camundongos tratados e 

infectados submetidos à sepse contra animais não tratados. Para análise de significância foi utilizado o teste 

de Mantel-Cox log-rank. 

Após observarmos que as células T reguladoras podem em parte estar protegendo 

camundongos BALB/c da suscetibilidade induzida contra a sepse policrobiana depois da 

infecção por T. gondii. Para confirmar a participação das células T reguladoras na proteção 

de camundongos BALB/c, avaliamos se estas células protegem os animais C57BL/6. Para 

isso, realizamos transferência de células T reguladoras 24 horas antes de induzir a sepse 

polimicrobiana nos camundongos C57BL/6 infectados com T. gondii. Observamos que 

animais que foram infectados e receberam células T reguladoras apresentaram um aumento 

da sobrevida durante a sepse polimicrobiana quando comparados aos animais que não 

receberam essas células (Figura 17). Esses dados revelam o papel protetor das células T 

reguladoras em nosso modelo experimental, que pode estar atuando na inibição da 

produção exacerbada de citocinas pró-inflamatórias. 
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Figura 17. A tranferência de células T reguladoras para animais suscetíveis C57BL/6, melhorou a 

sobrevida de animais previamente intectados com T. gondii com posterior indução de sepse 

polimicrobiana. 

Animais C57BL/6  Thy 1.2 foram infectados com 5 cistos da cepa ME 49 de T. gondii, após 40 dias da 

infecção receberam 1x10
6
 células T reguladoras (CD4

+
CD25

+
) 24 horas antes de serem submetidos à CLP.  

Foram utilizados 5 animais por grupo e a taxa de sobrevida foi monitorada por até 10 dias. Os resultados são 

expressos como percentual de sobrevida. Valor de p foi considerado comparando os camundongos infectados 

que receberam  células T reguladoras e foram submetidos à sepse contra animais que foram infectados e 

submetidos à sepse. Para análise de significância foi utilizado o teste de Mantel-Cox log-rank. 

4.16 Infecção crônica por T. gondii inibe respostas Th2 por meio da metilação de 

GATA3 

Em paralelo, avaliamos se a infecção por T. gondii poderia estar demetilando sítios 

promotores do padrão de resposta Th1 e com isso levando a uma imediata resposta após 

indução de sepse polimicrobiana subletal. Para isso, realizamos análise epigenética em 

células TCD4+ do baço de animais C57BL/6 infectados com T. gondii para verificar o 

percentual de metilação nas regiões promotoras dos padrões de resposta Th1, Th2, Th17 e 

Tregs. Ao contrário do que esperávamos, não observamos demetilação no padrão Th1 de 

resposta, mas um aumento da metilação no promotor de GATA3 (fator de transcrição para 

padrão Th2), o qual já apresentava um percentual de metilação de 52% (Figura 18). Esses 



 

dados sugerem que a infecção por 
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Figura 18. Infecção por T. gondii
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induzidos à sepse polimicrobiana 

aferição da pressão arterial. Observamos que os animais 

com T. gondii e depois submetidos à CLP 
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dados sugerem que a infecção por T. gondii aumenta a metilação de GATA3, 

a via Th2 que tem função imunomoduladora durante a sepse experimental

T. gondii induz aumento de metilação na região promotora de
foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii

, o baço coletado e processado para isolamento das células. Após isolamento celular, as 

separadas por seleção negativa através de beads magnéticas 

. A análise foi realizada usando o kit  EpiTect Methyl II PCR Arrays, da Qiagen, 

metilação gênica e indica o percentual da fração de DNA metilação ou não. Esta análise foi realizada em dois 

ensaios independentes, e a variação maior ou igual a 10% de metilação foi considerada significativa.
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durante a sepse polimicrobiana subletal. 

or fim, para confirmar se os animais previamente infectados com 

sepse polimicrobiana subletal estavam sofrendo choque séptico, realizamos 

aferição da pressão arterial. Observamos que os animais que foram previamente

e depois submetidos à CLP apresentaram queda da 

sistólica quanto diastólica (Figura 19). Nossos dados sugerem que a infecção 
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gondii induz aumento das citocinas pró-inflamatórias IL-6, TNF e IL-1β e hipotenção que 

somados, são fatores determinantes na indução do choque séptico durante a sepse grave.  

 
Figura 19. Infecção prévia por T. gondii induz queda da pressão arterial durante a sepse 

polimicrobiana  
Animais C57BL/6 foram infectados com 5 cistos da cepa ME49 de T. gondii e após 40 dias foram induzidos 

à sepse polimicrobiana subletal pelo método CLP. Após 24 horas da CLP, os animais foram submetidos à 

análise da pressão arterial utilizando esfigmomanómetro na calda do animal. Os dados são representados 

como milímetro de mercúrio (mmHg). As barras representam a média ± SEM de 4 animais por grupo. 

Resultados similares foram obtidos em 2 experimentos independentes. Para análise estatística foi utilizado o 

programa Prisma, através de ANOVA uma via seguida pelo teste de Tukey. 

 



 
 

5 DISCUSSÃO 
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5.1 Discussão 

A maioria dos estudos da interação parasito-hospedeiro tem focado na interação de 

um único patógeno com as células ou organismo do hospedeiro. Porém, o hospedeiro em 

um ambiente natural é comumente exposto a múltiplos patógenos sequencialmente ou 

simultaneamente (TELFER et al., 2010; JAMIESON et al., 2010). Outro importante 

problema na interação parasito-hospedeiro demonstrados em modelos de coinfecção, é que 

a resposta immune contra um patógeno pode alterar a resposta imune contra o outro agente 

infeccioso (BAKALETZ, 2004). Vários estudos demonstram que, dependendo do tipo do 

patógeno, da proximidade temporal da infecção ou até mesmo da rota da infecção, uma 

variedade de desfechos são possíveis (BARTON et al., 2007; GARDNER, 1981; 

GUMENSCHEIMER et al., 2007; HUMPHREYS et al., 2008; NAVARINI et al., 2006). 

Em nosso modelo experimental, realizamos infecção crônica por diferentes parasitos ou 

por fungo e analisamos sua influência sobre a resposta infecciosa aguda utilizando modelo 

de sepse polimicrobiana subletal. 

A sepse inicia-se pela disseminação direta de patógenos para a corrente sanguínea, 

por translocação, a partir do sítio de infecção (intestino, no caso do modelo experimental 

do presente trabalho), e, uma vez disseminada na corrente sanguínea, a resposta do 

hospedeiro contra patógenos é mediada através do sistema imune inato e adaptativo 

(LEVER & MACKENZIE, 2007). O sistema imune inato constitui a primeira linha de 

defesa, enquanto que a imunidade adaptativa compreende um conjunto de células 

altamente especializadas que atuam no reconhecimento específico de patógenos e montam 

uma forte resposta para controlar, cada vez que o patógeno é reconhecido, montando a 
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memória dos epítopos do patógeno e modulando positiva ou negativamente a resposta 

imune (OBERHOLZER et al., 2001). 

Diversos estudos utilizam o modelo de CLP para estudar a sepse, no entanto 

nenhum deles apresenta modelo de coinfecção ou estudo relacionando infecções prévias e 

o desfecho da sepse polimicrobiana. Por outro lado, diversos estudos mostram que 

infecções prévias podem modular o sistema imune e com isso levar a uma falha ou 

aumento da resposta inflamatória contra outra infecção (LIESENFELD et al., 2004; ERB et 

al., 2002; MILLER et al., 2009).  

Em nosso estudo, animais infectados cronicamente com os parasitos L. major, T. 

cruzi e com o fungo P. brasiliensis, não apresentaram diferenças nas taxas de sobrevida 

dos animais induzidos à sepse polimicrobiana grave. No entanto, infecção crônica por T. 

gondii seguido da indução da sepse polimicrobiana grave levam a um aumento 

significativo da taxa de mortalidade, mostrando que a infecção prévia por este parasito 

conduz ao aumento da gravidade e da mortalidade durante à sepse polimicrobiana.  

Para as infecções com L. major e P. brasiliensis que apresentam padrão misto de 

resposta Th1 e Th2, o que pode estar acontecendo é um equilíbrio na resposta imunológica 

e com isso o curso da resposta contra sepse polimicrobiana não está sendo alterado (LIU & 

UZONNA, 2012; ROMANO et al., 2004). No entanto, para os parasitos T. cruzi (RASSI et 

al, 2010) e T. gondii (MILLER et al, 2009), que apresentam padrão de resposta 

predominantemente do padrão Th1, essa diferença não deveria estar ocorrendo, se 

considerarmos o padrão ativo de resposta. Porém, na infecção por T. gondii existe um fator 

relevante que é a quebra de tolerância à microbiota causada durante a infecção oral e o fato 

de que o modelo de sepse utilizado em nosso estudo seja o de ligadura e perfuração do 

ceco, a qual induz à liberação de bactérias da microbiota na cavidade peritoneal. 
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Existem diversos fatores que devem ser levados em consideração quando 

analisamos a infecção oral por T. gondii, visto que durante a fase aguda da infecção oral, 

ocorre lesão tecidual intestinal responsável pela liberação transitória de bactérias na 

cavidade peritoneal (entre o 5º e 10º dia de infecção) e com isso desencadeia produção de 

células de memória contra as mesmas (BENSON et al., 2009; HAND et al., 2012). Esse 

fenômeno tem sido observado nos estudos que mostraram que a infecção oral por T. 

gondii, mas não a peritoneal induz translocação de bactérias comensais que são as 

responsáveis pela ativação de TLRs do tipo 2, 4 e 9. Essa ativação é necessária para o 

combate do parasito e consequente ativação do sistema imune, agindo como adjuvantes na 

resposta contra T. gondii (EGAN et al., 2001; HALL et al., 2008; BENSON et al., 2009). 

Além disso, estes estudos mostram que durante a fase aguda da infecção, ocorre mudança 

na composição e número de bactérias da microbiota, mais especificamente, bactérias 

Gram-negativas (enterobacteriaceae) que se acumulam no intestino e atravessam a barreira 

epitelial intestinal (RAETZ et al., 2012). No entanto, nenhum trabalho relata que a 

infecção por T. gondii poderia de alguma forma interferir na resposta contra a sepse 

polimicrobiana induzida pelo método de CLP. As duas doenças toxoplasmose e sepse são 

comuns na população mundial, mas, não existem trabalhos correlacionando infecção por T. 

gondii com o desenvolvimento e gravidade da sepse.  

Um dado interessante apresentado em nosso estudo é que animais previamente 

infectados com T. gondii, têm uma melhor resposta contra a sepse polimicrobiana subletal, 

com aumento do recrutamento celular, principalmente de neutrófilos para o sítio da 

infecção, responsável pelo aumento da eliminação da carga bacteriana apresentada. 

Corroborando com nossos estudos, Kasten e colaboradores, em 2010, mostraram que em 

camundongos OT-II (TCR específico para OVA), a ativação de células CD4+ com OVA 

medeia resposta contra a sepse com produção de IFN-γ e IL-17, que induzem ativação de 
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neutrófilos com aumento da morte bacteriana em modelos de sepse por CLP. Esse dado é 

interessante, visto que neutrófilos são de extrema importância no controle da replicação 

bacteriana (ALVES-FILHO et al., 2088; ALVES-FILHO et al., 2010; REDDY & 

STANDIFORD, 2010; KOVACH & STANDIFORD, 2012). Apesar da melhora na 

resposta contra as bactérias liberadas durante a CLP, os animais previamente infectados 

com T. gondii tiveram aumento da mortalidade.  

Avaliamos a hipótese de que a sepse poderia estar desencadeando reativação da 

infecção por T. gondii. Essa hipótese foi levantada levando em consideração trabalhos que 

demonstraram que a sepse polimicrobiana grave pode induzir um estado de 

imunossupressão (DELANO et al., 2006; WISNOSKI et al., 2007; NASCIMENTO et al., 

2010). A imunossupressão poderia estar desencadeando a reativação da infecção por T. 

gondii, que estava latente. No entanto, nosso estudo demonstra que a resposta imune da 

sepse polimicrobiana não está reativando a infecção crônica por T. gondii, visto que não há 

diferenças nas contagens de cistos e na quantificação de DNA do parasito recuperados do 

cérebro de animais somente infectados em comparação com animais que foram infectados 

e submetidos à sepse polimicrobiana.  

Outro ponto analisado foi se a infecção crônica poderia estar predispondo os 

animais submetidos à sepse polimicrobiana a causar danos teciduais e com isso levar esses 

animais à morte, uma vez que trabalhos utilizando modelo experimental de sepse relatam 

que dano tecidual é fator agravante da sepse e predispõe os animais à morte 

(DINARELLO, 1997; FOLZ et al., 1999). Em nosso modelo experimental não foram 

obervados danos teciduais quando analisados a produção de mieloperoxidase no pulmão, 

nem a produção de enzimas representativas de danos renais, hepáticos, cardíacos e 

celulares, tendo sido analisada ainda a produção de exudato em diferentes órgãos que não 

se mostraram alterados quando comparados aos grupos controles. No entanto quando foi 



87 
 

realizada análise do tecido intestinal: duodeno, jejuno proximal, jejuno distal e íleo, 

observamos que animais que foram submetidos à infecção crônica por T. gondii e 

posteriormente induzidos à sepse polimicrobiana exibiram aumento no infiltrado celular 

nos diferentes sítios intestinais e perda de vilosidade na região ilíaca. 

Ainda observando a resposta contra a sepse polimicrobiana, quando foi analisada a 

produção de citocinas pró-inflamatórias, foi visto que estavam bastante elevadas naqueles 

animais que foram infectados previamente com T. gondii, esse aumento pode estar 

diretamente relacionado com a indução da lesão intestinal observada nesses animais. Além 

disso, diversos trabalhos mostram que a produção de citocinas pró-inflamatórias, 

principalmente TNF-α, IL-6 e IL-1β. Estas citocinas são reconhecidas por outros autores 

como fatores determinantes da gravidade da sepse e implicam na evolução para o choque 

séptico (FONG et al., 1989; CALANDRA  & GLAUSER, 1990; DOFFERHOFF et al., 

1991; DINARELLO, 1997). Para confirmar se os animais estão sendo induzidos ao choque 

séptico, realizamos análise da pressão arterial desses animais e confirmam que somente 

animais que foram pré-infectados com T. gondii apresentam queda da pressão arterial após 

indução da sepse subletal polimicrobina, confirmando evolução para choque séptico. 

Em nosso estudo, os animais infectados com T. gondii mesmo na fase crônica 

apresentam produção aumentada de IFN-γ e quando foi induzida sepse polimicrobiana 

esses valores foram significantemente aumentados. Adicionalmente, em animais 

previamente infectados por T. gondii e depois submetidos à CLP, a concentração de TNF-

α foi maior do que nos animais não infectados, mostrando que a infecção prévia por T. 

gondii induz aumento dessas duas citocinas, levando a um efeito sinérgico das duas 

infecções, agravando assim a sepse polimicrobiana subletal. Esse fato é importante, pois 

diversos trabalhos têm mostrado que polimorfismo no gene do TNF-α induz aumento desta 

citocina e gravidade da sepse, conduzindo ao choque séptico (TANG et al., 2000; MIRA et 
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al., 1999; KOTHARI et al., 2013). Além disso, essas duas citocinas têm a capacidade de 

ativar macrófagos que em decorrência disso, estariam produzindo mais óxido nítrico, o 

qual estava aumentado no sangue e lavado peritoneal desses animais.  

Quando analisadas quais células estariam produzindo IFN-γ e TNF-α, foi 

observado que tanto células TCD4+ quanto TCD8+ são responsáveis pela produção dessas 

citocinas. Observamos também que a infecção por T. gondii leva à indução de células de 

memória do padrão Th1. A participação dessas células é condizente com a infecção por T. 

gondii, que na fase aguda da doença induz lesão intestinal com ativação do sistema imune 

contra bactérias intestinais que translocaram (EGAN et al., 2001; HALL et al., 2008; 

BENSON et al., 2009) e quando induzida a sepse por CLP onde há a liberação dessas 

mesmas bactérias intestinais para a cavidade peritoneal, ocorre aumento da resposta imune 

adaptativa específica contra essas bactérias.  

Na tentativa de desvendar quais foram os fatores essencialmente responsáveis pela 

morte dos animais, realizamos tratamento com aminoguanidina, inibidor seletivo de óxico 

nítrico sintase (enzima responsável pela produção de óxido nítrico) (SOUTHAN & 

SZABÓ, 1996). Porém não houve diferença na taxa de mortalidade quando animais foram 

tratados com este inibidor. No entanto, quando bloqueamos as citocinas IFN-γ e TNF-α 

com anticorpos monoclonais, neutralizantes para IFN-γ e TNF-α em pequenas 

concentrações, houve aumento da sobrevida de animais que foram previamente infectados 

com T. gondii e posteriormente induzidos à sepse polimicrobiana subletal. Estes resultados 

mostram que a ação de ambas citocinas pode ser fator determinante do agravamento da 

sepse polimicrobiana subletal, sendo necessário um balanço da produção das mesmas, 

visto que são importantes no controle da infecção crônica por T. gondii (GAZZINELLI et 

al., 1994), mas cuja elevação é danosa para o hospedeiro durante a sepse polimicrobiana. 
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Outro fator importante na resposta contra sepse polimicrobiana subletal após 

infecção crônica por T. gondii é que este parasito induz forte resposta Th1 que pode durar 

por toda a vida do hospedeiro (DENKERS & GAZZINELLI, 1998). Sendo importante 

determinar se a resposta Th1 específica contra T. gondii é responsável pela indução da 

suscetibilidade contra sepse polimicrobiana, foi induzida a imunização para primar o 

sistema imune dos animais para o padrão Th1 (utilizando OVA + CFA) e Th2 (utilizando 

OVA + Alumen) (SHIBAKI & KATZ, 2002; JEEVAN et al., 2011, respectivamente). 

Quando induzido o padrão Th1 de resposta imune, foi observado aumento da mortalidade 

quando comparado com animais não imunizados ou imunizados para o padrão Th2, 

mostrando que não se trata especificamente de memória contra T. gondii, mas 

principalmente pela indução da resposta de padrão Th1 de resposta imune.  

Análise da expressão de genes ativadores e repressores do IFN-γ, além dos TLRs 

que estariam envolvidos no reconhecimento tanto de T. gondii, quanto das bactérias da 

microbiota liberadas quando induzida a sepse polimicrobiana, mostra que células do baço 

de camundongos infectados cronicamente com T. gondii, após 40 dias da infecção 

apresentam maior expressão de genes para interferons do tipo I (IFN-α e IFN-β) e do tipo 

II (IFN-γ), IL-12, IL-23, além dos receptores TLR-11 e TLR-12 que reconhecem profilina 

de T. gondii. E, quando submetidos à sepse polimicrobiana subletal, os animais mantém a 

expressão de interferons do tipo I (IFN-α e β) e do tipo II (IFN-γ), e aumentam a expressão 

de IL-1α e β, IL-6, COX-2, NOS 2, IL-10 e CXCL1 (KC), além de induzir o aumento da 

expressão específica de NLRP3. O NLRP3 é o gene ligado à ativação do inflamassoma, 

desencadeado pela via de ativação do TLR-2, único TLR com expressão aumentada depois 

da indução da sepse polimicrobiana. Porém, o aumento da expressão do TLR-2 não 

necessariamente indica aumento da ativação, a menos que tenha o ligante presente no 

microambiente.  
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Os dados acima confirmam o envolvimento da imunidade inata com a participação 

do inflamassoma em nosso modelo. Conforme descrito na literatura, a ativação do receptor 

de reconhecimento padrão TLR-2, presente na superfície celular, pode se dar pelo 

reconhecimento de lipopeptídeos e ácido lipoteicóico (TAKEUCHI et al., 1999; 

UNDERHILL et al., 1999) enquanto NOD2, um PRR citoplasmático ocorre pelo 

reconhecimento de muramil dipeptídeo, que é produto da quebra do peptidoglicano 

presente em bactérias Gram-positivas como Staphylococcus aureus (DESHMUKH et al., 

2009; HRUZ et al., 2009), além disso, foi descrito que essa ativação é capazes de induzir 

aumento de NLRP3 e Pró-IL1β, formando assim um complexo multiprotéico denominado 

de inflamassoma (NLRP3/ASC/Pró-caspase1). Essas vias levam à ativação de caspase1 

que cliva pró-IL1β e pró-IL-18 em IL1β e IL-18 ativas (MUNOZ-PLANILLO et al., 2009; 

CHO et al., 2012; CASTOLDI et al., 2012). Para analisar a participação da imunidade 

inata em nosso modelo verificamos por ensaios in vitro, a produção de IL-1β utilizando 

agonistas para TLR-2 e TLR-4, que reconhecem peptidoglicano e lipopolissacarídeo, 

respectivamente. Realizamos este ensaio com a proposta de mimetizar o que ocorre in vivo 

no nosso modelo de estudo. Observamos que somente macrófagos que são estimulados por 

peptidoglicano, sinalizando via TLR-2 funciona como primeiro sinal que leva à formação 

do inflamassoma (NALRP3/ASC/Caspase-1) e quando reestimulado com antígeno de T. 

gondii (STAG), levam à produção de IL-1β. Esses dados demonstram a participação do 

inflamassoma em nosso modelo de estudo, justificando a produção excessiva de IL-1β no 

lavado peritoneal de animais pré-infectados com T. gondii que foram induzidos à sepse 

polimicrobiana subletal. 

Para verificar o envolvimento direto dos TLRs neste modelo experimental, 

realizamos ensaio de sobrevida utilizando animais deficientes dos diferentes TLRs 

envolvidos tanto no reconhecimento da microbiata intestinal (TLR 2, 4 e 9) (RAKOFF-
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NAHOUM et al., 2004; CARIO & PODOLSKY, 2006) quanto no reconhecimento 

específico de T. gondii (TLR-11) (YAROVINSKY & SHER, 2006). Obervamos que dos 

TLRs que reconhecem produtos bacterianos, somente animais deficientes de TLR-2 têm 

aumento da sobrevida quando induzidos à sepse polimicrobiana subletal após infecção 

crônica por T. gondii. Além disso, animais deficientes de TLR-11 neste modelo, 

apresentam sobrevida de 100%. Este dado é interessante visto que TLR-11/TLR-12 

presentes em células dendríticas reconhecem a proteína profilina de T. gondii (ANDRADE 

et al., 2013; KOBLANSKY. et al., 2013), que ativa essas células e induz significativa 

produção de IL-12, ao mesmo tempo que ativa macrófagos a produzirem IFN-γ 

(PLATTNER et al., 2008; YAROVINSKY et al., 2005). Além disso, Raetz e 

colaboradores demonstraram que a infecção por T. gondii induz disbiose intestinal que é 

mediada por TLR-11, levando ao aumento de bactérias da família Enterobacteriaceae 

(Gram-negativas), enquanto diminui Bacterioides, sendo essa alteração responsável pela 

lesão intestinal. Mais recentemente, foi mostrado que sob estimulação por antígeno solúvel 

do taquizoíta de T. gondii (STAg) ou profilina, o TLR-11 dimeriza com TLR-12 e 

colocaliza-se com UBC93B1 (proteína responsável pela translocação dos TLRs 3, 7 e 9 do 

retículo endoplasmático e consequente ativação dentro do endolisossoma) (KOBLANSKY. 

et al., 2013; TABETA et al., 2006; ANDRADE et al., 2013), mostrando que TLR-11 e 12 

participam juntos na resposta contra a infecção por T. gondii. 

Além disso, trabalhos recentes têm mostrado que mudanças epigenéticas 

(mecanismos que podem incluir modificações químicas do DNA e/ou histonas associadas 

resultando em mudança da acessibilidade física dos fatores de transcrição ao DNA) (BIRD, 

2007), podem ser responsáveis por alterações na resposta imune, levando a modulação 

positiva ou negativa da resposta imune. (CARSON et al., 2011; BALLESTAR, 2011; 

FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ et al., 2012; TURGEON et al., 2012; DANG et al., 2013). Em 
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nosso estudo, desenvolvemos experimento para analisar metilação de DNA específicos na 

diferenciação de células T “helper”. Utilizamos para isso enzimas de restrição que agem 

clivando o DNA metilado, sendo uma sensível e outra dependente de metilação. Esse 

ensaio permitiu analisar a situação de metilação de ilhas CpG na região promotora da 

diferenciação das células T “helper”, observa-se que animais C57BL/6 não infectados 

apresentam metilação no gene promotor de GATA3, região promotora do padrão de 

resposta Th2, e quando o animal é infectado por T. gondii, essa metilação aumenta mais de 

10%, valor considerado significativo. Isso nos leva a sugerir a razão pela qual 

camundongos C57BL/6 apresentam uma suscetibilidade intrínseca contra a infecção por T. 

gondii, pois, em decorrência desta metilação, leva ao silenciamento parcial do padrão Th2, 

tornando a resposta imune do animal mais propensa ao padrão Th1 de resposta imune, e 

com isso aumentando a resposta contra sepse polimicrobiana subletal, tornando-a 

prejudicial. 

Levando em consideração a suscetibilidade intrínseca de animais C57BL/6 contra 

T. gondii, realizamos ensaios utilizando animais BALB/c, que são resistentes a essa 

infecção (CHEN et al., 2005; MORAMPUDI et al., 2011). Observamos que animais 

BALB/c que foram induzidos à sepse polimicrobiana subletal após infecção crônica por T. 

gondii não apresentaram o mesmo perfil de suscetibilidade apresentada pelos animais 

C57BL/6, exceto por aqueles animais que receberam anticorpo monoclonal anti-CD25, 

situação na qual foram depletadas células T reguladoras (OH et al., 2009). Estes dados 

mostram que células T reguladoras são fundamentais pra proteger os animais BALB/c 

quando induzida sepse polimicrobiana subletal após a infecção por T. gondii. 

Tendo visto que células T reguladoras são importantes para controlar a resistência à 

infecção contra T. gondii em animais BALB/c, a transferência de células T reguladoras do 

baço de animais C57BL/6 não infectados para animais infectados por T. gondii 24 horas 
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antes da indução da sepse polimicrobiana subletal tornou-os resistentes à coinfecção, o que 

confirma o papel fundamental dessas células no controle da resposta imune, tendo em vista 

que essas células inibem o desenvolvimento de inflamação induzida por células Th1 (XU 

et al., 2003).  

Coletivamente, nossos dados demonstram que animais previamente infectados por 

T. gondii apresentam aumento de mortalidade durante a sepse polimicrobiana subletal por 

diversos mecanismos, entre eles ativação do inflamassoma, silenciamento do padrão Th2, 

aumento da produção e liberação das citocinas pró-inflamatórias IFN-γ, TNF-α, IL-6 e IL-

1β, aumento de óxido nítrico e consequente desenvolvimento de hipotensão. Sendo esses 

fatores suficientes para a indução de choque séptico em animais previamente infectados 

por T. gondii e induzidos à sepse polimicrobiana subletal.  

 



 
 

6 CO�CLUSÕES 

 



 
 

6.1 Conclusões 

Os animais cronicamente infectados por T. gondii apresentam aumento da 

mortalidade durante a sepse polimicrobiana subletal dependente da resposta imune inata e 

adaptativa.  

Sugerimos a participação do sistema imune inato, através do aumento do 

recrutamentento de neutrófilos para o sítio da infecção, além da possível ativação do 

inflamassoma por bactérias Gram-positivas, induzindo o primeiro sinal para a ativação 

desta via, e consequentemente algum subproduto da infecção por T. gondii induz a 

formação do inflamassoma NALRP3/ASC/Caspase-1, que cliva pró-IL-1β em IL-1β.  

Sugerimos a participação do sistema imune adaptativo, pelo aumento de células 

TCD4+ e TCD8+ produtoras tanto IFN-γ como TNF-α, além disso, demonstramos que a 

infecção por T. gondii induz memória do padrão Th1 e silenciamento do padrão Th2. 

Todos os resultados unidos sugerem que a infecção prévia por T. gondii, induz 

aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, que contribui para a hipotensão e 

predispõe os animais que são induzidos à sepse polimicrobiana subletal ao choque séptico. 
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8.1 Anexo 1 – Lista de primers utilizados para a análise �anoString 

Gene 

�ame 
TargetSeq ProbeID 

GAPDH AGGTTGTCTCCTGCGACTTCAACAGCAACTCCCACTCTTCCACCTTCGATGCCGGGGCTGGCATTGCTCTCAATGACAACTTTGTCAAGCTCATTTCCTG NM_001001303.1:890 

GUSB AATACGTGGTCGGAGAGCTCATCTGGAATTTCGCCGACTTCATGACGAACCAGTCACCGCTGAGAGTAATCGGAAACAAGAAGGGGATCTTCACTCGCCA  NM_010368.1:1735 

viperin TGCTGGGAGAATAGGGGATGATCTAGTGGACATTTGTTAAGTGTTACAGGCTGATGCCTTGTGTCCCATGACTGATTGATGCAGAGTAGTAATGCTGTGA NM_021384.2:3185 

tlr3 TTTCTCTGGGCTGAAGTGGACAAATCTCACCCAGCTCGATCTTTCCTACAACAACCTCCATGATGTCGGCAACGGTTCCTTCTCCTATCTCCCAAGCCTG NM_126166.2:1165 

Ifng CTAGCTCTGAGACAATGAACGCTACACACTGCATCTTGGCTTTGCAGCTCTTCCTCATGGCTGTTTCTGGCTGTTACTGCCACGGCACAGTCATTGAAAG NM_008337.1:95 

Il-1b GTTGATTCAAGGGGACATTAGGCAGCACTCTCTAGAACAGAACCTAGCTGTCAACGTGTGGGGGATGAATTGGTCATAGCCCGCACTGAGGTCTTTCATT NM_008361.3:1120 

Il-10 GGGCCCTTTGCTATGGTGTCCTTTCAATTGCTCTCATCCCTGAGTTCAGAGCTCCTAAGAGAGTTGTGAAGAAACTCATGGGTCTTGGGAAGAGAAACCA NM_010548.1:985 

tlr2 GCAGGCGGTCACTGGCAGGAGATGTGTCCGCAATCATAGTTTCTGATGGTGAAGGTTGGACGGCAGTCTCTGCGACCTAGAAGTGGAAAAGATGTCGTTC NM_011905.2:255 

rig-i CCTCGTGCCCACGTCAAGGAGTATTTCTACACCAGCAGCAAGTGCTCCAATCTTGCAGTCGTGTTTGTCACTCGAAGGAACCGCCAAGTGTGTGCCAACC NM_013653.1:165 

tnfa TTCCTGAGTTCTGCAAAGGGAGAGTGGTCAGGTTGCCTCTGTCTCAGAATGAGGCTGGATAAGATCTCAGGCCTTCCTACCTTCAGACCTTTCCAGACTC NM_013693.1:1135 

Irf7 CGCTGTGCACTCCACAGCACAGGGCGTTTTATCTTGCGCCAAGACAATTCAGGGGATCCAGTTGATCCGCATAAGGTGTACGAACTTAGCCGGGAGCTTG NM_016850.2:705 

tlr4 AACGGCAACTTGGACCTGAGGAGAACAAAACTCTGGGGCCTAAACCCAGTCTGTTTGCAATTAATAAATGCTACAGCTCACCTGGGGCTCTGCTATGGAC NM_021297.2:2510 

Il6 CTCTCTGCAAGAGACTTCCATCCAGTTGCCTTCTTGGGACTGATGCTGGTGACAACCACGGCCTTCCCTACTTCACAAGTCCGGAGAGGAGACTTCACAG NM_031168.1:40 

Il-1a ACCTCTGAAACGTCAAAGATGTCCAACTTCACCTTCAAGGAGAGCCGGGTGACAGTATCAGCAACGTCAAGCAACGGGAAGATTCTGAAGAAGAGACGGC NM_010554.4:225 

Il12a TCATGAAGACATCACACGGGACCAAACCAGCACATTGAAGACCTGTTTACCACTGGAACTACACAAGAACGAGAGTTGCCTGGCTACTAGAGAGACTTCT NM_008351.1:355 

Il12b TCGTAGAGAAGACATCTACCGAAGTCCAATGCAAAGGCGGGAATGTCTGCGTGCAAGCTCAGGATCGCTATTACAATTCCTCGTGCAGCAAGTGGGCATG NM_008352.1:1045 

stat1 ACGCTGGGAACAGAACTAATGAGGGGCCTCTCATTGTCACCGAAGAACTTCACTCTCTTAGCTTTGAAACCCAGTTGTGCCAGCCAGGCTTGGTGATTGA NM_009283.3:1590 

socs1 CAGCTTGTGTCTGGGGCCAGGACCTGAATTCCACTCCTACCTCTCCATGTTTACATATTCCCAGTATCTTTGCACAAACCAGGGGTCGGGGAGGGTCTCT NM_009896.2:1020 

Ifnb1 GATGAACTCCACCAGCAGACAGTGTTTCTGAAGACAGTACTAGAGGAAAAGCAAGAGGAAAGATTGACGTGGGAGATGTCCTCAACTGCTCTCCACTTGA NM_010510.1:335 

cox2 CCATCAGTTTTTCAAGACAGATCATAAGCGAGGACCTGGGTTCACCCGAGGACTGGGCCATGGAGTGGACTTAAATCACATTTATGGTGAAACTCTGGAC NM_011198.3:675 

cxcl10 AGGACGGTCCGCTGCAACTGCATCCATATCGATGACGGGCCAGTGAGAATGAGGGCCATAGGGAAGCTTGAAATCATCCCTGCGAGCCTATCCTGCCCAC NM_021274.1:115 

Il23a CAAGGACAACAGCCAGTTCTGCTTGCAAAGGATCCGCCAAGGTCTGGCTTTTTATAAGCACCTGCTTGACTCTGACATCTTCAAAGGGGAGCCTGCTCTA NM_031252.1:360 

cxcl1 TGCTAGTAGAAGGGTGTTGTGCGAAAAGAAGTGCAGAGAGATAGAGTTTAGTATTATGTTTTGTATGTATTAGGGTGAGGACATGTGTGGGAGGCTGTGT NM_008176.1:560 



111 

 

Gene 

�ame 
TargetSeq ProbeID 

Il-18 ACTTTGGCCGACTTCACTGTACAACCGCAGTAATACGGAATATAAATGACCAAGTTCTCTTCGTTGACAAAAGACAGCCTGTGTTCGAGGATATGACTGA NM_008360.1:270 

HPRT1 TGCTGAGGCGGCGAGGGAGAGCGTTGGGCTTACCTCACTGCTTTCCGGAGCGGTAGCACCTCCTCCGCCGGCTTCCTCCTCAGACCGCTTTTTGCCGCGA NM_013556.2:30 

Il21 ATGGCCTGGGGGATGGTTTTGATCTAAGGAAAAAGGTGTCTGTACCTCACAGTGCCTTTAAAACAAGCAGAGATCCCGTGTACCGCCCTAAGATAGCACA NM_021782.2:1762 

tlr5 CTGGGGACCCAGTATGCTAACTTGACCATTGGTCCAGGGGCTTTCAGAAACCTGCCCAATCTTAGGATCTTGGACTTGGGCCAAAGCCAGATCGAAGTCT NM_016928.2:560 

nos2 CCCCCCTCCTCCACCCTACCAAGTAGTATTGTACTATTGTGGACTACTAAATCTCTCTCCTCTCCTCCCTCCCCTCTCTCCCTTTCCTCCCTTCTTCTCC NM_010927.3:3715 

tlr7 TCTGCAGGAGCTCTGTCCTTGAGTGGCCTGCAAATCCACAGGCTCACCCATACTTCTGGCAGTGCCTGAAAAATGCCCTGACCACAGACAATCATGTGGC NM_133211.3:3210 

aim2 CACCAGTTCCTCAGTTGTGGTTGATGTTGAATCTAACCACGAAGTCCCAAATAACGTTGTTAAGAGAGCCAGGGAAACTCCCAGGATTAGTAAACTGAAG NM_001013779.2:1134 

a20 GGCTGAACAACTTCTTCCTCAGGCTTTGTATTTGAGCAATATGCGGAAAGCTGTGAAGATACGAGAGAGAACCCCAGAAGACATTTTCAAACCTACCAAT NM_009397.2:232 

trex1 GCTGACCCTCCTGACCTTGGCAATAGCCACTCTGTATGGACTCTTCCTGGCCTCACCTGGGCAGTAAGTCAAGAGGGGAAATATGATGAATAAAGACTTC NM_011637.6:962 

Ifna4 CAGAAGGCTCAAGCCATCCTTGTGCTAAGAGATCTTACCCAGCAGATTTTGAACCTCTTCACATCAAAAGACTTGTCTGCTACTTGGAATGCAACTCTAC NM_010504.2:261 

tlr9 GGCCACAATTTCAGTTTTGTGACCCATCTGTCCATGCTACAGAGCCTTAGCCTGGCACACAATGACATTCATACCCGTGTGTCCTCACATCTCAACAGCA NM_031178.2:1801 

casp1 GACAATAAATGGATTGTTGGATGAACTTTTAGAGAAGAGAGTGCTGAATCAGGAAGAAATGGATAAAATAAAACTTGCAAACATTACTGCTATGGACAAG NM_009807.2:259 

Il1ra CAACCAGCTCATTGCTGGGTACTTACAAGGACCAAATATCAAACTAGAAGAAAAGATAGACATGGTGCCTATTGACCTTCATAGTGTGTTCTTGGGCATC NM_031167.5:224 

nlrp3 TTGTCAGGATCTCGCATTGGTTCTGAGCTCCAACCATTCTCTGACCAGACTGTACATTGGAGAAAATGCCTTGGGAGACTCAGGAGTCCAAGTTTTGTGT NM_145827.3:2745 

Ifi204 TGCTTTCACCTGAAAACAATTGACAGGCAACCAAAGTTAGTGTGTGGAGAACACAGTTTCATCAAGATATCAAAGAGAGGAAATGTACCAAAGGAGCCTG NM_008329.2:1296 

tlr1 TCAGCACTACGATCGGTTTGGAACTGTCTAACATCAAGTGTGTGCTTGAAGACCAGGGCTGCTCTTATTTCTTACGTGCTTTGTCAAAGCTTGGAAAGAA NM_030682.1:805 

lgp2 TTTGCGGCGCTACAATGATGCGCTATTTATCCACGATACTGTCCGTGCCCGGGACGCCCTTGACATGTTGCAAGATTTTTACGACAGAGAACGCACCACA NM_030150.2:950 

Ifi205 TGAATTATCTGCCTACCTACTCAAACCAAGCAGGCCACTTCTGTTGTTGAAGATCTCAGCACCTGTACATTGCTGCCGAAATTCCAGGGAGTATAACCAA NM_172648.3:41 

nlrc5 CCCAGGCTTAGGAGTTAACCTGACCTTGGGAGAGTTCGCACTCATCTCTTCTTTCCTGGTTTAAGGGACAAAGCCGAGCTACAGGTTTAGGGATAAGTAC NM_001033207.3:6665 

nlrc4 AACGTGGGACGCTTTGACTCACCACAATGAACTTTATAAGGAACAACAGACGAGCCCTTATTCAAAGGATGGGCTTAACAGTTACCAAGCAAATCTGCGA NM_001033367.3:190 

nlrp6 CTCTGCGGTTGGTCTTCCCTCAGTCCCACAACCAGCAATGCCTTCCTTTCTGAGCCTACCATTCTGTCCCTTGACGATATCCCAACAGTAATAGAAGCAT NM_001081389.1:3050 

tlr8 TCCATAAAGCGAACTATTCCAGAAGCTATCCTTGTGACGAGATAAGGCACAACTCCCTTGTGATTGCAGAATGCAACCATCGTCAACTGCATGAAGTTCC NM_133212.2:110 

tlr11 AGCTTCATCTTCTCAACCAGTCAACTTCAGAGATTCTTCCCACAACAGCTTCCTCTTCTGGAGCACTTCTTTATCTGGTGTGAAAACAGCTATGCAGTAG NM_205819.2:1680 

nlrp12 CCTGAGCCACTTTCAAGTGGTTGTAGTCAGAAGCATCTCAACAAAGATGGAGCACATGGTCTGCTCGTTTTGTGCGAGGTATTGCAGAAGTACAGAAGTG NM_001033431.1:2066 

UNC93B1 GCCCTTCAAACACGTGCGTGACTTTCGCTTACGCCATCTGGTGCCCTTCTTTATCTACAGTGGCTTTGAGGTGCTCTTTGCCTGCACTGGTTTTGCCCTG NM_019449.2:1060 

zbp1 CGCCAAGGCTCTGGGAATGACGACAGCCAAAGAAGTGAACCCACTCCTGTATTCCATGAGAAATAAGCACCTTCTGAGCTATGACGGACAGACGTGGAAG NM_021394.2:473 

tlr12 GGGCTCTGCCTCGGTGGTACTGTGTCTACTCTGCTTCCAGATGCTTTCTCTGCTTTTCCTGGTCTCAAGGTCCTGGCACTGAGTCTGCACCTTACCCAAC NM_205823.2:380 
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8.2 Anexo 2 – Manuscrito do artigo original 
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9 APE�DICES 
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9.1 Apendice A – Artigo publicado (Andrade et al., 2013) 


