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RESUMO

Silva AMG. Toxocaríase experimental em hamters [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2015.
INTRODUÇÃO: Toxocaríase é uma infecção parasitária de distribuição global, causada pela
fase larval de Toxocara spp. Os hospedeiros naturais são cães e gatos, nos quais o parasita
completa o ciclo chegando a fase adulta. Outros hospedeiros podem ser infectados pela fase
larval do parasita, após ingestão de ovos embrionados do solo, mãos contaminadas, fomites, ou
ingestão de carne ou vísceras de animais infectados. Em hospedeiros paratênicos o parasita não
completa o ciclo, invadindo em estágio larval vísceras ou outros tecidos, onde podem sobreviver
e induzir a patologia. O presente estudo teve como objetivo caracterizar o hamster
(Mesocricetus auratus), como modelo experimental de toxocaríase, inicialmente através do
estudo das lesões histopatológicas em fígado, pulmão e rim. A caracterização da resposta
imunológica do modelo, foi feita através do estudo de citocinas envolvidas nas respostas Th1 e
Th2, e foi sugerida uma correlação entre alterações glomerulares e depósitos de complexos
antígenos-anticorpo pré-formados na circulação. MÉTODOS: Hamsters foram inoculados com
ovos embrionados de Toxocara canis, e mantidos no biotério do Instituto de Medicina Tropical
de São Paulo. O estudo histopatológico foi desenvolvido utilizando-se cortes parafinados
corados por hematoxilina e eosina. Para detecção de antígenos nos tecidos foram realizadas
reações imunohistoquímicas, utilizando-se anticorpo monoclonal e policlonal anti- Toxocara
canis. Utilizando-se o soro dos animais infectados e animais controle, foi realizada pesquisa de
antígeno e anticorpo por ELISA. Para pesquisa de imunoglobulinas IgG e IgM e complemento,
foram utilizados cortes congelados de rins para realização de reação de Imunofluorescência.
Fragmentos de rins foram incluídos para utilização em microscopia eletrônica, para detecção de
antígenos de toxocara e de imune complexos. Para caracterização de resposta imunológica
foram estudadas citocinas envolvidas na resposta Th1 e Th2 por técnica de RT-PCR.
RESULTADOS: Os achados histopatológicos demonstraram desde o início da infecção,
presença de larvas em maior número no fígado, seguido de pulmão e raramente rins. Em fígado
remanescentes larvares foram visualizados cercados por reação inflamatória granulomatosa.
Logo no início da infecção foi encontrado pneumonite intersticial e intraalveolar focal, e lesão
renal com glomérulo apresentando hiperplasia focal de células mesangiais (glomerulite
mesangio-proliferativa). Houve marcação de antígenos em todos os grupos de animais
infectados, tanto pelo anticorpo monoclonal, como pelo policlonal. Depósitos de
imunoglobulinas e complemento foram marcados em glomérulo por imunofluorescência A
análise dos soros por ELISA, demonstrou na pesquisa de anticorpos aumento gradativo no
decorrer da infecção, acompanhado de diminuição de antígenos. Depósitos de antígenos em
glomérulos foram detectados por microscopia imonoeletrônica. No RT-PCR foi detectado
aumento significativo do nível de IL-4, com tendência de elevação de IL-10 e IFN-γ.
CONCLUSÃO: O hamster demonstrou ser um modelo experimental eficiente para toxocaríase.
Entretanto este modelo é mais adequado para infecções de curto prazo. A resposta imunológica
avaliada por RT-PCR, com elevado nível da expressão de IL-4, sugere uma resposta Th2, mas a
tendência de aumento de IL-10 e IFN-γ poderia sinalizar uma resposta mista Th1 e Th2.
Achados de depósitos de imunoglobulinas no glomérulo sugerem a possibilidade de que as
manifestações renais com síndrome nefrótica em humanos possa vir a ter como base a
toxocaríase.
Descritores: Toxocaríase, Toxocara canis, Modelo de animal experimental, Mesocricetus, Larva
migrans visceral, Glomerulonefrite, Nefropatias.

ABSTRACT
Silva AMG. Experimental toxocariasis in hamsters [thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015.
INTRODUCTION: Toxocariasis is a parasitic infection of global distribution, caused by the
larval stage of Toxocara spp. The natural hosts are dogs and cats, in which the parasite
completes the cycle reaching adulthood. Other hosts can be infected with the larval stage of the
parasite, after ingestion of embryonated eggs from the soil, contaminated hands, fomites, or
ingestion of meat or viscera of infected animals. In paratenics hosts the parasite not complete
the cycle, encroaching on larval stage in viscera or other tissues where they can survive and
induce pathology. The present study aimed to characterize the hamster, Mesocricetus auratus,
as experimental model of toxocariasis, initially through the study of histopathological lesions in
the liver, lung and kidney. The characterization of immune response model, was made through
the study of cytokines Th1 and Th2 responses involved, and a correlation was suggested
between glomerular changes and antibody-antigen complexes deposits preformed in the
circulation. METHODS: Hamsters were inoculated with embryonated eggs of Toxocara canis,
and kept in the bioterium of the Institute of Tropical Medicine of the São Paulo. The
histopathologic study was developed using paraffin slides stained by hematoxylin and eosin. For
detection of antigens in tissues immunohistochemistry reactions were performed using
monoclonal and polyclonal anti-Toxocara canis sera. Using the serum of infected and control
animals, search has been carried out of antigen and antibody by ELISA. For the search of
immunoglobulins IgG, IgM and complement, were used slides prepared from frozen fragments
of kidneys and a immunofluorescence reaction. Fragments of kidneys were included for electron
microscopy to detect antigens of Toxocara and immune complexes. For characterization of Th1
and Th2 response cytokines involved were detected by RT-PCR technique. RESULTS:
Histopathological findings demonstrated since the beginning of the infection the presence of
larvae in greater numbers in the liver, followed by lung and rarely kidneys. In the liver larval
remnants were surrounded by a granulomatous inflammatory reaction. Early in the infection
was found interstitial pneumonitis with intraalveolar focal inflammatory infiltrate and renal
injury with glomerulus showing mesangial cell focal hyperplasia (mesangioproliferative
glomerulonephritis). There were the presence of antigens in all groups of animals infected
detected by both the monoclonal and polyclonal antibodies. Deposits of immunoglobulin and
complement were present in glomerulus by immunofluorescence analysis. ELISA, showed that
the presence of antibodies increased gradually in the course of infection, accompanied by
progressive diminution of antigens. Clusters of antigen/s were detected by immunoelectron
microscopy. RT-PCR showed a significant increase of IL-4, with a tendency of increase of IL10 and IFN-γ. CONCLUSION: The hamster has proved to be an efficient experimental model
for toxocariasis. However this model is best suited for short-term infections. The immune
response evaluated by RT-PCR, with high level of expression of IL-4, suggests a Th2 response,
but the trend of increase of IL-10 and IFN-γ might suggest a Th1 and Th2 mixed response.
Findings of immunoglobulin deposits in glomeruli suggests the possibility that the renal
manifestations with nephrotic syndrome in humans might have, in certain circunstances, as a
basis the toxocariasis.
Descriptors: Toxocariasis, Toxocara canis, Experimental animal model, Mesocricetus, Visceral
larva migrans, Glomerulonephritis, Nephropathy.

1 INTRODUÇÃO
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Toxocaríase é o termo clínico utilizado para infecção por Toxocara canis ou
Toxocara cati em hospedeiros não habituais, especialmente seres humanos. O gênero
Toxocara pertence ao filo Nemathelminthes, classe Nematoda, ordem Ascaroidea,
família Ascaridae e subfamília Ascarinae e compreende 21 espécies (Despommier,
2003). T. canis e T. cati têm como hospedeiros naturais cães e gatos respectivamente, e
apesar das duas espécies estarem relacionadas à infecção humana, a maioria dos casos
relatados estão associados a T. canis, conferindo a essa espécie maior importância
(Glickman; Schantz, 1981).
A primeira descrição de caso de infecção por T. canis em hospedeiro paratênico
foi feita em 1920 por Ranson e Foster que obtiveram larvas nos pulmões de rato
infectado pela ingestão de ovos embrionados (Barriga, 1988).
O potencial infectivo de Toxocara spp foi reconhecido em 1921 por Fullerborn,
ao observar diferentes tipos de migração em cães. Na tentativa de produzir a infecção
em filhotes recém nascidos e cães mais velhos por administração de ovos embrionados,
ele tentou recuperar parasitas do intestino dos cães 13 dias depois, mas encontrou
somente larvas no fígado, pulmão e rim nos cães mais velhos. Esse fato somente foi
confirmado na década de 50 por outros experimentos com cães (Barriga, 1988).
O termo Larva migrans visceral (LMV) foi proposto por Beaver et al. (1952)
para caracterizar quadro clínico descrito em três crianças com eosinofilia crônica,
sintomas pulmonares e lesões granulomatosas no fígado, provocadas por migração de
larvas de nematódeos em órgãos internos, tendo sido identificadas larvas de T. canis em
biópsia de fígado em um caso.
Anteriormente à descrição de Beaver outros autores já haviam descrito alguns
casos de infecção humana com larvas, frequentemente acompanhadas de eosinofilia, e
algumas vezes associadas a larva de Ascaris lumbricoides (Barriga, 1988).
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Infecção em camundongos com larvas de T. cati e T. canis realizado para estudo
detalhado da morfologia das duas espécies realizado por Nichols (1956), permitiu a
comparação com alguns casos de infecção larvar humana descritos por Mercer et al.
(1950), Wilder (1950), Beautyman e Wolf (1951) e Behrer (1951) atribuídos a A.
lumbricoides, o que facilitou excluir o diagnóstico anterior e atribuir a Toxocara essas
infecções (Nichols, 1956).

1.1 Ciclo do T. canis

Ovos de T. canis são eliminados juntamente com fezes por animais infectados.
Esses ovos não são infectantes, necessitando de um período de 3 a 6 semanas,
dependendo do tipo de solo e condições climáticas como temperatura e umidade para
atingir o estágio infectante (Overgaauw, 1997a). Apesar do desenvolvimento larvar não
ocorrer em temperaturas abaixo de 10ºC, em lugares muito frios o ovo pode sobreviver,
em virtude de microclima, em camadas abaixo da neve (Glickman; Schantz, 1981).
Após permanecer dormentes por longos períodos em baixa temperatura, com a elevação
da mesma, é desencadeada a embrionação (Despommier, 2003).
Um verme fêmea adulto elimina diariamente 200.000 ovos, os quais são
lançados no meio ambiente juntamente com as fezes. Ovos começam a ser eliminados
nas fezes de 4 a 6 semanas após infecção (Glickman et al., 1979).
Cães são infectados através da ingestão do ovo embrionado ou da larva presente
em tecidos de hospedeiros paratênicos, migração transplacentária, lactação e ingestão
pela cadela de larvas de quinto estádio de T. canis presentes nas fezes e vômitos de
filhotes, quando da higienização dos mesmos (Glickman; Schantz, 1981). Diversos
estudos têm demonstrado que quase 100% dos filhotes são infectados por migração
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transplacentária, conferindo a esse tipo de infecção o modo mais importante de
transmissão em cães (Overgaauw, 1997a).
Após a ingestão dos ovos embrionados, ocorre a ruptura dos mesmos no
intestino, onde serão liberadas as larvas de terceiro estádio, as quais penetram a parede
intestinal, e através da corrente sanguínea alcançam fígado, coração e pulmão,
regressando ao tubo digestivo via brônquios, traqueia e esôfago, até atingir novamente o
intestino. Durante a migração passam por duas mudas, completando o processo de
desenvolvimento transformando-se em vermes adultos (Shields, 1984; Despommier,
2003). Esse tipo de migração é conhecido por migração traqueal e acontece em filhotes
com menos de cinco semanas de idade (Glickman; Schantz, 1981; Overgaauw, 1997a).
Outras larvas que alcançam o pulmão são levadas pela circulação até o coração,
e são distribuídas por todo o corpo, penetrando pequenos vasos alcançando pulmões,
fígado, rins e músculos, onde permanecem sem completar o desenvolvimento, podendo
sobreviver por anos. Esse tipo de migração é conhecido como migração somática.
Larvas que permaneceram dormentes nos tecidos de cadelas são reativadas na gravidez,
provavelmente por fatores hormonais, migrando através da placenta, infectando assim
os filhotes, que podem ser ainda infectados através da amamentação (Sprent, 1958).
A migração somática é mais comum em cães mais velhos que já tiveram uma
primeira infecção e já desenvolveram alguma imunidade, e também em hospedeiros
paratênicos (Glickman; Schantz 1981; Overgaauw 1997a). O tamanho da larva também
pode estar relacionado ao tipo de migração, pois se o seu diâmetro for maior que o vaso
sanguíneo, a mesma vai permanecer no tecido.
Quando o cão se alimenta com um hospedeiro paratênico por predação, as larvas
são liberadas dos tecidos somáticos durante a digestão, e completam o seu ciclo no
hospedeiro definitivo.
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1.2 Infecção em humanos

Humanos e diversas espécies de animais como roedores, galinhas, pombos,
porcos, são hospedeiros paratênicos, quando ingerem o ovo infectante; então, a larva de
terceiro estágio é liberada no intestino, seguida da migração somática, porém não
completando o ciclo (Despommier, 2003) e podendo ocasionar a síndrome de larva
migrans visceral.
Apesar de afetar preferencialmente crianças com histórico de PICA ou geofagia,
casos em adultos têm sido relatados principalmente devido à ingestão de carne mal
cozida ou crua de hospedeiros paratênicos (Akao; Ohta, 2007).
As larvas de terceiro estágio ao contaminar humanos, eclodem no intestino e
penetram na mucosa, alcançam a veia porta através de vasos sanguíneos passam pelo
fígado e então migram através da circulação sistêmica. Larvas podem ser encontradas
no fígado, pulmão, coração, olho e cérebro. A rota de migração da larva frequentemente
está associada à hemorragia, necrose e inflamação com predominância de eosinófilos
(Magnaval et al., 2001).
Algumas larvas permanecem dormentes por alguns anos, até retomar sua
migração. Eventualmente algumas podem ser destruídas pela resposta imune do
hospedeiro, enquanto outras são protegidas (Magnaval et al., 2001; Despommier, 2003).
A larva libera aproximadamente 2ng/larva/dia de uma glicoproteina solúvel o
antígeno “excretory-secretory” (ES Ag), que provavelmente está associado à
sobrevivência da larva no hospedeiro paratênico. O ES Ag contém uma potente fração
alergênica. Esse achado explicaria a frequência dos sintomas alérgicos em pacientes na
toxocaríase (Fillaux; Magnaval, 2013).

7

1.3 Aspectos clínicos

As manifestações clínicas associadas com toxocaríase humana variam de
assintomáticas a manifestações sistêmicas. São determinadas por muitos fatores,
incluindo número de larvas ingeridas, a frequência das infecções, qual órgão foi afetado
e a intensidade da resposta imunológica do hospedeiro.
Atualmente a toxocaríase humana é clinicamente classificada em quatro tipos
principais: Larva migrans visceral (LMV), Larva migrans ocular (LMO), Covert ou
Comum toxocaríase (CT) e Neurotoxocaríase (NT) (Akao; Ohta 2007; Magnaval et al.,
2001; Smith et al., 2009; Fillaux; Magnaval, 2013).

1.3.1 Larva migrans visceral

LMV ocorre mais frequentemente em crianças do sexo masculino entre seis
meses e 3 anos de idade. Geralmente apresentam histórico de contato com filhotes de
cães e geofagia (Shields, 1984). Os órgãos mais afetados são fígado e pulmão, mas
outros órgãos como coração e cérebro também podem ser afetados. A LMV aguda está
associada com migração larvar hepática e pulmonar, frequentemente apresentando dor
abdominal, perda de apetite, inquietação, sintomas alérgicos, febre, tosse, chiado, asma,
e hepatomegalia. Essa fase da infecção normalmente é marcada por eosinofilia
(>2.000cells/mm3), leucocitose e hipergamaglobulinemia (Magnaval et al., 2001).
Envolvimento pulmonar pode apresentar-se como bronquiolite aguda, asma ou
pneumonite.
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Embora eosinofilia seja certamente a proeminente característica de toxocaríase,
parece que T. canis é fortemente resistente ao ataque desse tipo de célula (Maizels,
2013).
Alguns sintomas da toxocaríase ainda não estão bem esclarecidos como
associação entre soropositividade para Toxocara e asma ou dermatite (Smith et al.,
2009).

1.3.2 Larva migrans ocular

LMO foi descrita inicialmente por Wilder (1950) que encontrou larvas de
nematódeos em 24 de 46 olhos enucleados, a maioria com diagnóstico de
retinoblastoma, sendo que em nove casos foram identificadas larvas de terceiro estágio
de T. canis (Wilder, 1950 apud Despommier, 2003).
Essa síndrome é provocada principalmente por inóculo reduzido de ovos
infectantes de T. canis, pois em caso de inóculos maiores, a rápida resposta imunológica
aumentaria o número de eosinófilos sanguíneos e teciduais, e a elevação de anticorpos
dificultaria a livre passagem das larvas pelo fígado e pulmões, provocando a retenção
das mesmas nesses órgãos, impedindo a migração para o globo ocular (Glickman;
Schantz, 1981; Overgaauw, 1997b).
LMO acomete principalmente crianças e adultos jovens unilateralmente. A mais
séria consequência da infecção é a invasão da retina, levando à formação de granuloma,
que ocorre perifericamente ou no pólo posterior. A formação de granuloma causa o
comprometimento da retina, levando a perda da acuidade visual, que em casos mais
graves pode chegar à cegueira (Magnaval et al., 2001; Despommier, 2003).
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Em alguns casos, a relação entre LMO e LMV não é clara. Pacientes com LMO
ocasionalmente têm história prévia bem definida de LMV. Em outros o envolvimento
ocular ocorre simultaneamente com LMV; em certos casos, todavia, não há histórico de
LMV. Essas discrepâncias não são inteiramente compreendidas (Shields, 1984).

1.3.3 Covert ou comum toxocaríase

A alta discrepância entre sorologia positiva e baixo número de casos de LMV e
LMO observada em alguns estudos, sugeriu a inclusão de uma terceira variante da
doença a qual poderia apresentar ou não eosinofilia (Bass et al., 1983, 1987).
Em estudo desenvolvido com 137 crianças na Irlanda Taylor et al. (1988)
encontraram alta taxa de soropositividade para toxocaríase, mas em muitos casos
eosinofilia fraca ou até mesmo ausente. Alguns sinais e sintomas como náusea, dor
abdominal, dor de cabeça, vômito, letargia, faringite, anorexia, hepatomegalia, tosse,
chiado, distúrbios de sono, distúrbio de comportamento, febre, pneumonia, dores nos
membros, linfadenite cervical, foram observados nesses pacientes. Foi sugerido o termo
“covert toxocaríase” para ser usado para essa síndrome que não se encaixaria dentro das
outras categorias como LMV e LMO (Taylor et al., 1988).
Outro estudo desenvolvido na mesma época na França por Glickman et
al.(1987), em pacientes adultos com sorologia positiva para toxocaríase, refere vários
sinais e sintomas que podem ser iguais ou não aos das síndromes já descritas, como
fraqueza, prurido, erupção cutânea, dificuldade de respirar, e dor abdominal. Foi
proposto o termo “comum toxocaríase” para essa síndrome.
Muitas pessoas com essas formas clínicas de toxocaríase, frequentemente não
são diagnosticadas, pois na maioria os casos são quase assintomáticos ou, como
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anteriormente mencionado apresentam sintomas inespecíficos (Chia-Kwung Fan et al.,
2013; Macpherson, 2013).

1.3.4 Neurotoxocaríase

Embora o acometimento do sistema nervoso central (SNC) ou sistema nervoso
periférico (SNP) não sejam comuns na toxocaríase, o diagnóstico diferencial é indicado
em várias manifestações neurológicas. Essa forma clínica da toxocaríase ainda não está
bem esclarecida.
A primeira evidencia do envolvimento do SNC foi em 1951 quando Beautyman
e Woolf encontraram em autópsia de uma menina de 6 anos larva no cérebro em
associação com poliomielite, a qual foi identificada inicialmente como sendo A.
lumbricoides. Quinze anos mais tarde foi realizada uma revisão do caso, onde foi
sugerido que a larva identificada anteriormente não era A. lumbricoides e sim Toxocara
canis (Beutyman; Woolf, 1951; Beautyman et al., 1966).
O acometimento do SNC parece ser mais frequente em adultos (Eberhardt et al.,
2005; Nicoletti, 2013), mas casos de neurotoxocaríase infantil com acometimento
cerebral já foram relatados (Beautyman; Woolf, 1951; Salvador et al., 2010).
A exata frequência do acometimento do SNC na toxocaríase é desconhecida, e a
migração da larva varia de acordo com a espécie. A invasão do SNC depende de
múltiplos fatores como: número de larvas ingeridas, fatores genéticos do hospedeiro, e
histórico de infecção prévia (Finsterer; Auer, 2007).
Em revisão publicada em 2005 abrangendo o período de 1951 a 2003, em 41
casos de pacientes que apresentaram doença neurológica, foi estabelecida uma
correlação com infecção por T. canis, seja por larva identificada em biópsia ou autópsia,
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resultados sorológicos compatíveis com infecção por T. canis, e/ou tratamento com antihelmíntico levando a uma resposta favorável (Eberhardt et al., 2005). Em contrapartida
estudos de autópsias isoladas em pacientes onde foram reveladas larvas de Toxocara no
cérebro e medula espinhal, onde na maioria dos casos os pacientes não apresentavam
sinais clínicos neurológicos, tornam o significado clínico e a verdadeira frequência da
localização de larva de Toxocara no cérebro em casos não fatais desconhecidos
(Nicoletti, 2013).
Em humanos as manifestações neurológicas correlacionadas com toxocaríase
envolvendo o SNC são: demência, meningoencefalite, mielite, vasculite cerebral,
epilepsia, neurite ótica. Manifestações envolvendo o SNP são: radiculite, afecção dos
nervos cranianos ou envolvimento músculo-esquelético. Os pacientes afetados queixamse de dor de cabeça, febre, sensibilidade à luz, fraqueza, dorsalgia, confusão, cansaço
(Finsterer; Herbert, 2007). Larvas de Toxocara já foram encontradas em fluido cérebro
espinal (Magnaval et al., 2001).
Alguns trabalhos experimentais já demonstraram a migração da larva para o
SNC como o realizado com gerbils (Alba-Hurtado et al., 2009). Em experimentos
realizados em camundongos, foi levantada a possibilidade que a migração larvar não é a
principal responsável pelo acometimento do SNC, estando diversos mecanismos imunes
envolvidos, podendo haver diferenças significativas em diferentes cepas da mesma
espécie (Epe et al., 1994; Janeck et al., 2014). Na infecção experimental em Rattus
norvegicus já foi confirmada a migração para o CNS, sendo observado em decorrência
da mesma, alterações comportamentais (Lescano et al., 2004; Chieffi et al., 2010).
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1.3.5 Outros aspectos da patogenia

A maioria das infecções parasitárias é crônica e a resposta imune do hospedeiro
reage para diferentes fases do ciclo de vida do parasita, envolvendo diferentes antígenos
parasitários. A cronicidade da infecção é caracterizada pelas flutuações na antigenemia
e, portanto da resposta do hospedeiro.
Existem na literatura algumas referências a acometimento renal em pacientes
infectados por T. canis (Shetty; Aviles, 1999), além de encontro de glomerulopatia em
camundongos experimentalmente infectados (Casarosa et al., 1992).
Aspecto importante da infecção por toxocaríase que merece estudos adicionais é
a resposta imunológica do hospedeiro. Nas helmintíases em geral que frequentemente
apresentam eosinofilia, mastocitose e aumento da síntese de IgE, a resposta imunológica
parece ser induzida por citocinas Th2, mas vários aspectos ainda não são claros, e
sugerem que em algumas infecções a resposta Th2 pode contribuir para a proteção do
hospedeiro, enquanto em outras podem promover a sobrevivência do parasita
(Finkelman et al., 1991).

1.4 Diagnóstico

Sendo o homem um hospedeiro paratênico, as larvas de Toxocara não se
transformam em vermes adultos os quais poderiam eliminar ovos nas fezes,
inviabilizando assim o exame parasitológico de fezes para diagnóstico de toxocaríase
humana.
Inicialmente o diagnóstico de LMV e LMO era baseado em interpretações
clínicas e histopatológicas. O diagnóstico definitivo de toxocaríase humana é possível
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pela localização da larva em tecidos infectados, porém a realização de um método
invasivo como biópsia no caso de uma patologia de evolução benigna não é um
procedimento rotineiro recomendado. Somado a esse fato, a dificuldade de encontrar a
larva nos tecidos por causa do seu tamanho, favoreceu o desenvolvimento de um
método de diagnóstico sorológico (Akao; Ohta, 2007; Smith et al., 2009).
Em 1975 Savigny observou que larvas de T. canis mantidas in vitro
demonstraram extensa sobrevivência por um ano ou mais. Durante esse período foi
demonstrado alta atividade metabólica, secretando produtos imunogênicos, os quais
foram caracterizados como antígenos de excreção-secreção de T. canis (TES). A
caracterização do antígeno TES possibilitou a padronização de um método diagnóstico
de toxocaríase o “enzime-linked immunosorbent assay” (ELISA) que demonstrou alta
sensibilidade (Savigny, 1975).
O TES-ELISA pode produzir um resultado falso positivo, por reação cruzada.
Esse fato é agravado em áreas de poliparasitismo endêmico, devido à reação cruzada
entre componente do TES nativo não fracionado de alto peso molecular (>32kDa) com
anticorpos de outras infecções por nematódeos, como A. lumbricóides, Strongyloides
stercoralis ou mesmo filariose causada por Wuchereria bancrofti (Smith et al., 2009).
A alta reatividade cruzada é originada pela alta complexidade da estrutura
antigênica de helmintos, as quais provocam um nível variável de reatividade cruzada
entre parasitas taxonomicamente distantes (Fillaux; Magnaval, 2013).
Um método para diminuir a reação cruzada no TES-ELISA é a absorção, pré
incubando amostra de soro com extrato de antígeno de estágio adulto de Ascaris suum
(Elefant, 2006). Pode ser utilizado com o mesmo propósito extrato de antígeno de A.
lumbricoides ou painel de extratos de antígenos de nematódeos e/ou cestódeos.
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Atualmente a melhor opção de sorodiagnóstico em uso para toxocaríase é o
ELISA utilizando antígeno TES para detectar anticorpos anti-Toxocara IgG, como um
teste screening (Magnaval et al., 2001; Smith et al., 2009; Roldán; Rubinsky-Elefant,
2012). O uso de um segundo teste para confirmação do diagnóstico de toxocaríase
realizado pelo TES-ELISA tem sido executado com TES-western blotting (TES-WB)
utilizando bandas de baixo peso molecular (24-32 kDa) que são específicas para
infecção por Toxocara não ocasionando reação cruzada, aumentando assim a
especificidade do resultado (Magnaval et al., 1991). Por ser um teste caro, é aplicado
após haver um resultado positivo por ELISA.
Uma triagem com o TES-IgG-ELISA com alta sensibilidade, seguido de
confirmação com TES-WB conferindo especificidade, tem sido eficaz no diagnóstico da
toxocaríase (Smith et al., 2009; Fillaux; Magnaval, 2013).
A migração da larva pode ser identificada por meio de exame clínico e uso de
diagnóstico por imagem, e pela observação de granulomas no olho, cérebro ou fígado
(Despommier, 2003).
Níveis de anticorpos IgG podem persistir por muitos anos e, portanto um
resultado positivo ELISA não pode distinguir entre infecção atual ou passada, mas altos
níveis de anticorpos anti-Toxocara podem ser encontrados em crianças pré-escolares,
em comparação com crianças mais velhas ou adultos, sugerindo que o nível de
anticorpo IgG tende a diminuir (Rubinsky-Elefant et al., 2010).
A fase da infecção também não pode ser estabelecida por detecção de anticorpos
IgM, visto que essa imunoglobulina está presente durante todo o curso da infecção
(Smith, 1993 apud Fillaux; Magnaval, 2013).
LMO é diagnosticada primariamente com base em critérios clínicos durante o
exame oftalmológico. O diagnóstico sorológico não é indicado, visto que o nível de
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anticorpo no sangue não é detectável, pois a carga parasitária é na maioria das vezes
reduzida a uma larva. Um possível diagnóstico pode ser realizado com humor aquoso
ou vítreo por TES-ELISA ou WB, quando houver quantidade de amostra suficiente para
realização do exame, pois, às vezes, o volume muito pequeno desse fluido inviabiliza
este teste na prática (Fillaux; Magnaval, 2013).
Alguns sintomas que levam a suspeita de toxocaríase como hipereosinofilia,
reações alérgicas, asma e leucemia eosinofílica, são comuns a outras parasitoses, logo
há a necessidade muitas vezes, da realização de diagnóstico diferencial (Glickman;
Schantz, 1981). Mas um achado de eosinofilia periférica somado a um teste sorológico
positivo é indicativo de toxocaríase ativa (Magnaval et al., 2001).
A persistência de anticorpo no sangue pode ser resultado de reinfecção ou
estimulação antigênica de larva encapsulada nos tecidos (Beaver, 1969; Glickman;
Schantz, 1981) um fenômeno que já foi observado em infecções em macacos, onde
larvas permaneceram infectantes por pelo menos 10 anos (Beaver, 1966). Logo um
resultado positivo pode não ser indicativo de uma infecção ativa e sim infecção comum
na infância, persistindo níveis de anticorpos na idade adulta, possibilitando falso
positivo.
Se houver disponível material de biópsia ou autopsia de paciente suspeito de
toxocaríase, pode ser realizada a demonstração da presença de antígenos de T. canis por
técnica imunoistoquímica, conforme demonstrado em biópsias de fígado (De Brito et
al., 1994).
Na neurotoxocaríase a ressonância magnética pode detectar granulomas
localizados nas camadas cortical ou subcortical, que quando associado com eosinofilia
no fluido cerebroespinhal (FCE), são consistentes com infecção por Toxocara. Em
casos onde o diagnóstico por imagem não é suficiente, a detecção de DNA de Toxocara
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no FCE por técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR), em pacientes com
suspeita de neurotoxocaríase, em conjunto com técnicas sorológicas e achados clínicos,
pode ser conclusivo (Caldeira et al., 2013).

1.4.1 Perspectivas de diagnóstico

Uma alternativa para realização de um exame mais confiável e de custo menor,
não só para diagnostico de rotina, mas também para estudos epidemiológicos, é a
detecção de IgG reativo, utilizando um antígeno recombinante de T. canis, o qual
diminuiria a probabilidade de reações cruzadas. Alguns estudos já foram feitos como o
de Yamasaki et al. (2000) que desenvolveu um antígeno recombinante de larva de T.
canis de segundo estágio, correspondente a proteína 30kDa do TES, e o de
Wickramasinghe et al. (2008) um recombinante arginina quinase 45kDa de larva
infectiva de segundo estágio.
Outros estudos utilizando antígenos recombinantes foram desenvolvidos, mas
avaliações adicionais são necessárias, pois parece ser uma interessante alternativa, visto
que resolveria a dificuldade na obtenção de vermes adultos para obtenção de TES Ag e
combinaria a especificidade e sensibilidade do WB e o baixo custo do TES-ELISA
(Fillaux; Magnaval, 2013).
Detecção de subclasses de IgG também parece ser válido no imunodiagnóstico
da infecção por Toxocara spp.
Em estudo com subclasses de IgG, Noordin et al. (2005) encontraram maior
especificidade para IgG4, enquanto Watthanakulpanich et al. (2008) encontraram maior
sensibilidade para IgG2 e mais especificidade para IgG3. Chia-Kwung Fan et al. (2013)
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também encontraram maior sensibilidade para IgG2, enquanto que o achado de IgG4
contribui para maior especificidade.
Em estudo realizado por Elefant et al. (2006) avaliando outras classes de
imunoglobulinas, foi demonstrado que avaliação do tratamento de pacientes de
toxocaríase pode ser realizada através da monitorização de níveis de anticorpos IgE
específicos além de contagens de eosinófilos no sangue periférico.
Uma perspectiva para detectar infecção ativa de toxocaríase, seria a dosagem de
nível de proteínas catiônicas eosinofílicas (ECP), pois as mesmas seriam liberadas junto
com outras proteínas catiônicas granulares quando eosinófilos estão ativados (Magnaval
et al., 2001).
Diagnóstico molecular é dificultado por diversos fatores, pois a maioria das
infecções por Toxocara são provavelmente causadas por um inóculo muito pequeno, e a
probabilidade de obter-se amostra de tecido contendo a larva é muito baixa, lembrando
que a biópsia nesse caso não é indicada (Fillaux; Magnaval, 2013).
A larva de Toxocara possui em sua superfície antígenos que produzem
isohemaglutinina. Devido a esse fato pacientes com LMV apresentam elevados títulos
de anti-A e anti-B isohemaglutinina (Glickman; Schantz, 1981; Despommier, 2003).
O campo de diagnóstico ainda está evoluindo em relação aos antígenos alvo
ideais, que devem ser usados e mais criticamente para a interpretação de reatividade de
anticorpos para uma infecção em que frequentemente os sintomas não necessariamente
correlacionam com intensidade da infecção ou títulos de anticorpos (Smith et al., 2009).
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1.5 Aspectos epidemiológicos da toxocaríase

A toxocaríase apresenta maior prevalência em áreas tropicais e subtropicais,
devido à alta temperatura e umidade. É considerado fator de risco em populações de
área rural e periurbana com deficiência sanitária e onde as pessoas não vermifugam
usualmente seus filhotes de cães (Glickman; Schantz, 1981). Entretanto, pessoas que
não tenham cães em casa podem ser infectadas com fezes de cachorros parasitadas, que
contaminam o meio ambiente em parques, playgrounds, praças e outros locais públicos
frequentados por esses animais.
Considerando-se o ciclo do T. canis alguns fatores são importantes na
distribuição da infecção como contaminação do meio ambiente, cães infectados e
soroprevalência em humanos.

1.5.1 Contaminação do meio ambiente

Ovos de ascarídeos de todas as espécies podem durar de meses a anos fora do
hospedeiro em condições ideais, devido a sua casca muito resistente que suporta vários
produtos químicos como formol e vários produtos inorgânicos, mudanças de
temperatura extremas, e diferentes graus de umidade. Futuras estratégias para reduzir o
número de ovos infectantes no solo deveriam incluir uma maneira de romper a barreira
da casca do ovo que protege a larva do ambiente externo (Despommier, 2003).
A transmissão para humanos ocorre principalmente por ingestão de ovos
embrionados presentes em solo contaminado, pois a maioria dos pacientes possui
histórico de geofagia ou outras formas de PICA (Glickman; Schantz, 1981).
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Em revisão envolvendo estudos realizados em diversos países por diversos
autores abrangendo o período de 1973 a 1986, para verificar contaminação em amostras
de solo, caixas de areia, praias, jardins, playgrounds e parques, foram encontrados
índices de contaminação entre 0,3% a 87,1% (Barriga, 1988).

1.5.2 Prevalência em cães

A infecção em cães tem como consequência direta a contaminação do solo por
fezes desses animais contendo ovos do parasita, e desta maneira a prevalência da
infecção em cães pode ser um indicador apropriado de infecção humana a dada
comunidade.
A taxa de infecção em cães tende a cair em animais mais velhos, pois a infecção
intestinal tende à cura espontânea com o passar dos anos, permanecendo larvas
dormentes nos tecidos.
A razão pela qual a imunidade do hospedeiro não elimina completamente todos
os parasitas dos tecidos permanece obscura. Dois mecanismos de evasão da imunidade
do hospedeiro para o estágio larvar têm sido sugeridos. Uma das hipóteses é que as
larvas encistadas nos tecidos reduziriam a produção de antígenos que poderiam induzir
a resposta protetora, tornando assim o parasita menos suscetível a interferência do
metabolismo do hospedeiro. O outro mecanismo é a imunossupressão por interferência
com a função de células T-helper que inibe a resposta protetora a antígenos do parasita e
a produção de anticorpos específicos para esses antígenos (Barriga, 1988).
No Brasil, em revisão compreendendo o período de 1976 a 2008, de trabalhos
realizados em regiões distintas, a taxa de infecção de cães medida por exame de amostra
de fezes variou de 5,5% a 39,0% (Chieffi et al., 2009).
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Em revisão considerando o período de 1973 a 1984 de prevalência de infecção
em cães por T. canis em vários países a variação foi de 4,4% a 80,6% (Barriga, 1988).

1.5.3 Prevalência em humanos

Existe um grande desconhecimento por parte de profissionais da saúde a respeito
deste aspecto da infecção (Overgaauw, 1997). Muitas pessoas infectadas com Toxocara
não são diagnosticadas porque os sinais e sintomas podem ser ausentes ou não
específicos, e testes sorológicos não são requeridos para a maioria dos pacientes.
Entretanto, comparação de dados sobre soroprevalência entre diferentes
trabalhos é dificultada por variação nos métodos de detecção, título “cut-off”, e relação
entre título, infecção e manifestações clínicas (Alderete et al., 2003; Smith et al., 2009).
Estudos epidemiológicos indicam que a soroprevalencia de infecção por T. canis
em pessoas que moram em países desenvolvidos é em geral relativamente baixa: 2,4%
Dinamarca, 1,6% Japão, 0,7% em Nova Zelândia e 7,5% na Austrália, contrastando com
países em desenvolvimento onde a soroprevalência tende a ser maior: 93% La Reunion
(África), 81% Nepal, 63,2% na Indonésia, 58% na Malásia, 36% no Brasil, 30% na
Nigéria (Smith; Noordin 2006; Fan et al., 2013; Macpherson 2013).
Apesar da incidência ser maior em países em desenvolvimento, países ricos que
possuem áreas com baixo status sócio econômico, resultando em pobreza e baixo nível
educacional de significativo contingente populacional, possuem grande número de
infectados. Nos EUA em grupos de minorias como, negros e mexicanos o número de
infectados por Toxocara é estimado em 10 milhões (Hotez; Wilkins, 2009). Esse fato
colaborou para a inclusão da toxocaríase no grupo de doenças tropicais negligenciadas
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nos Estados Unidos, figurando entre as cinco doenças priorizadas para ações em saúde
pública (Woodhall et al., 2014; Parise et al., 2014).

1.6 Tratamento

Não existe um consenso sobre o tratamento da CT, pois alguns autores acham
que não se deve tratar uma infecção que tende a cura espontânea (Magnaval et al.,
2001). Mas nos casos assintomáticos a decisão de não tratar o paciente, criaria uma
possibilidade de, em algum momento, ocorrer à migração larvar e o comprometimento
ocular ou cerebral.
Casos de LMV são tratados com um anti-helmintico derivado benzimidazólico o
albendazol, que é o tratamento de escolha por apresentar melhora relativa em
comparação aos tratamentos anteriores com tiabendazol, e mebendazol (Despommier,
2003).
LMO é tratada com anti-helminticos e corticosteróides. Quando a larva pode ser
visualizada oftalmoscopicamente, fotocoagulação a laser pode ser utilizada quando
possível, para destruir o parasita. Se essa técnica for utilizada deve ter intensidade para
destruir completamente a larva, pois a destruição parcial pode incitar uma reação
inflamatória severa (Shields, 1984).

2 OBJETIVOS
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1.

Caracterizar hamsters (Mesocricetus auratus) como um modelo para
infecção

por

T.

canis,

usando

procedimentos

histopatológicos,

imunoistoquímicos e de imunoeletromicroscopia, para detecção de
antígenos de T. canis e sua distribuição no fígado, pulmões e rins.

2.

Detecção de complexos antígenos-anticorpos na circulação numa tentativa
de verificar se a glomerulopatia mesangio-proliferativa detectada na doença
experimental e mesmo humana é uma manifestação de depósitos antígenosanticorpos pré-formados na circulação como visto na esquistossomose e na
leishmaniose visceral.

3.

Caracterizar melhor a resposta imunológica do modelo através do estudo de
citocinas envolvidas nas respostas Th1 e Th2, utilizando a técnica de qRTPCR.

3 MÉTODOS
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3.1 Obtenção dos ovos de T. canis

Vermes adultos fêmeas de T. canis foram retirados do intestino de filhotes de
cães naturalmente infectados. Os vermes foram dissecados e do útero foram isolados os
ovos, os quais foram colocados em água destilada. Em seguida a mistura foi
centrifugada duas vezes durante 10 minutos a 658g, em uma solução de NaHCl a 1%.
Após a remoção do líquido sobrenadante, o sedimento foi lavado duas vezes em solução
salina e colocado em solução de formalina a 1%, em frascos incubados a 28ºC, durante
um mês, com leve agitação diária para permitir maturação dos ovos. Ao final desse
período os ovos foram retirados do frasco e após homogeneização 10 mL da mistura
foram transferidos para tubo falcon de 50 mL; adicionou-se, a seguir, 40 mL de solução
salina 0,85%, centrifugando-se por 5 minutos a 378g. Ao final da centrifugação foram
retirados e desprezados 35 mL da solução e realizadas mais duas centrifugações, sempre
completando o volume de 50 mL com solução salina 0,85%. Após a última
centrifugação foi retirado o sobrenadante e os ovos que ficaram no tubo foram
ressuspendidos em 10 mL de solução salina 0,85%. Após homogeneização foram
retirados 50 µL da mistura e colocados em lâmina de microscopia, coberta com
lamínula de vidro 24 x 24, sendo feita a contagem em todos os campos somente dos
ovos embrionados. Foram repetidas mais duas preparações de lâminas sempre com
homogeneização da mistura. Ao final das três contagens, calculou-se o número médio
de ovos embrionados para determinação do volume a ser inoculado.
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3.2 Obtenção dos animais e infecção

A experimentação animal foi realizada após aprovação da Comissão de Ética em
Experimentação Animal do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (processo
009/08). Inicialmente foram obtidos do Biotério Central da Faculdade de Medicina da
USP 30 hamsters sírios (Mesocricetus auratus) de 6 a 8 semanas de idade fêmeas,
infectados, por meio de sonda esofágica, com 750 ovos de Toxocara canis e mantidos
com ração e água filtrada ad libidum no biotério do Instituto de Medicina Tropical da
USP. Os animais foram sacrificados em câmara de CO2 4, 6, 10, 15, 30 e 45 dias após a
infecção. Foram fixadas em formalina a 10% tamponada pH 7.4 amostras de fígado,
pulmão e rim para histopatopatologia e imunoistoquímica, além de amostras de rim
fixadas em paraformaldeido 4% para microscopia eletrônica.
Em um segundo experimento 15 hamsters fêmeas de 6 a 8 semanas foram, pelo
mesmo processo, infectados com 750 ovos, e 15 animais da mesma idade receberam
quantidade semelhante de solução salina, no mesmo dia da infecção, para serem
utilizados como controle. Após anestesia com quetamina (100mg/kg) e xilazina (10
mg/kg), coletou-se sangue dos animais por punção cardíaca. Com 5, 15 e 30 dias de
infecção, grupos de 5 animais infectados e 5 animais controle foram sacrificados
utilizando-se câmara de CO2. Além das amostras de fígado, pulmão e rim fixadas com
formalina a 10% tamponada pH 7.4 para histopatopatologia e imunoistoquímica, foram
separadas amostras de sangue para obtenção de soro e amostras de fígado, pulmão e rim
foram congeladas a -20ºC e a -80ºC.
Para confirmação de resultados e também para excluir a possibilidade de
infecção prévia por outros helmintos enteroparasitas foi realizada uma nova infecção,
tratando os animais previamente com antihelmíntico. Hamsters machos, com idade de 6
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a 8 semanas, foram tratados com duas doses seguidas de 0,1mL de mebendazol. Após
vermifugação os animais permaneceram em quarentena. Passado esse período 14
animais foram infectados com 800 ovos de T. canis e oito animais receberam inóculo de
solução salina e utilizados como controle.
Grupos de sete animais infectados e quatro animais controle foram sacrificados
com 15 e 30 dias de infecção tendo sido retiradas as amostras anteriormente citadas.
Esse procedimento nos garantiu que os resultados obtidos fossem atribuídos
exclusivamente à infecção experimental por T. canis.

3.3 Análise histopatológica

Fragmentos de fígado, pulmão e rim foram fixados por 24 horas em formalina
10% tamponada pH 7.4 e posteriormente processados pelo método de inclusão em
parafina. Cortes de 4 µm desses fragmentos foram corados por Hematoxilina & Eosina.

3.4 Detecção de antígenos de T. canis nas amostras de fígado, pulmão e rim por
imunoistoquímica

Para detecção de antígenos de T. canis, foram utilizados dois anticorpos, um
policlonal produzido em coelhos imunizados com antígeno de excreção e secreção (15
µg/mL) de T. canis (TES), conforme procedimento descrito anteriormente por
(Bowman et al., 1987), e um anticorpo monoclonal anti-TES produzido em camundongo
BALB/c (130µg/mL) denominado B6C3. Ambos foram produzidos no Laboratório de
Soroepidemiologia e Imunobiologia do Instituto de Medicina Tropical de São PauloUSP, conforme método descrito por de St Groth e Scheidegger (1980). Posteriormente
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foram adquiridos anticorpos comerciais, um monoclonal produzido em camundongo
IM-0283 (1,3mg/mL) e um policlonal produzido em coelho IM-0342 (1,0mg/mL),
obtidos a partir de antígenos extraídos dos ovos embrionados do parasita (Rheabiotech,
SP – Brasil).
Secções de 4µm de fígado, pulmão e rim dos animais infectados e normais,
fixados em formalina 10% e emblocados em parafina, foram fixadas em lâminas
silanizadas. Após desparafinização com xilol a 60°C, seguido de xilol frio, as lâminas
passaram por bateria de álcool etílico absoluto, 95%, 80%, 50% seguido de água
destilada para hidratação dos cortes. A exposição antigênica foi realizada em
microondas com as lâminas em tampão de ácido cítrico 0,01M pH 6. Bloqueio de
peroxidase endógena foi realizado pela incubação das lâminas com peróxido de
hidrogênio 3%. Para eliminar ligações inespecíficas, as lâminas foram incubadas com
leite desnatado (Molico®, Nestlé) 6% diluído em PBS (phosphate-buffered saline,
0,01M pH 7.4) por 30 minutos. As incubações com anticorpos primários monoclonal
B6C3 diluição 1:100 e IM-0283 diluição 1:1.000 e policlonal de coelho anti- TES
diluição 1:150-1:200 e IM0342 diluição 1:1000-1:1.600, todos diluídos em PBS
acrescido de 1% de soro albumina bovina (BSA), foram realizadas a 4°C por 18h,
seguidas de incubação com Envision HRP e Envision G2 AP (DAKO, EUA), para
amplificação da reação. As incubações foram seguidas por lavagem em PBS. A
visualização da reação foi feita com a adição do substrato cromógeno de peroxidase 3’3
diaminobenzidina (DAB – SIGMA, EUA) e “permanent red” (DAKO, EUA) para as
lâminas incubadas com secundários conjugado com fosfatase alcalina. A contracoloração foi realizada com hematoxilina de Carazzi, seguida da desidratação dos cortes
em bateria de álcool etílico (50%, 80%, 95% e absoluto) diafanização em xilol e
montagem com Entellan (Merck, Alemanha).
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3.5 Obtenção de amostras para imunofluorescência

Fragmentos de rim dos animais infectados e dos animais controle, foram
cobertos com Tissue Tek (Miles Inc., EUA), congelados em nitrogênio líquido e
armazenados em freezer -20ºC. Foram feitos cortes de 4µm em criostato e colocados em
lâminas de vidro silanizadas.

3.5.1 Imunofluorescência direta anti-complemento

Os controles positivos da reação de complemento e anticorpo anti-hamster C3
foram produzidos e pardronizados por Laurent et al. (1996, 2004). Pele da pata de
hamster inoculado no espaço interdigital com cultura de Leishmania chagasi foi
utilizada após 3 horas de infecção, como controle positivo. Os cortes de rim dos animais
infectados e normais, juntamente com o controle positivo, foram hidratados por 5
minutos com PBS, em seguida foram incubados com anticorpo anti C 3 IgG mouse
conjugado com isotiocianato de fluoresceína – FITC diluído 1:75 em tampão PBS com
2% de azul de Evans por 1 hora a 37ºC. Após três lavagens com PBS e secagem das
lâminas, foi realizada a montagem com glicerina tamponada.

3.5.2 Imunofluorescência indireta anti IgG e IgM de hamster

Como controle positivo para detecção de anti IgG e IgM de hamster foi utilizado
fígado de hamster com 30 dias de infecção por T. canis. Os cortes de rim de animais
infectados e controles normais, juntamente com o controle positivo, foram hidratados
com PBS por 5 minutos. A incubação com anti IgG e IgM de hamster clone HG-31
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(SIGMA, EUA) diluído 1: 2.000 foi realizada a 37ºC por 1 hora, seguida de três
lavagens com PBS por 5 minutos e incubação com anti mouse IgG conjugado com FITC (SIGMA, EUA) diluído 1:200 em tampão PBS com 2% de azul de Evans por 30
minutos a temperatura ambiente. Após três lavagens com PBS, as lâminas foram
montadas com glicerina tamponada.

3.6 Análise histopatológica, imunohistoquímica e imunofluorescência

As análises das lâminas coradas por hematoxilina & eosina, das reações de
imunohistoquímica e reações de imunofluorescência foram realizadas em um
microscópio Zeiss Axiophot e as imagens foram capturadas com uma câmera digital
Zeiss AxioCam MRc e o programa Axiovision Release 4.8.

3.7 Pesquisa de anticorpos e antígenos de T. canis pelo método imunoenzimático
(enzime-linked imunosorbent assay – ELISA

3.7.1 Obtenção dos soros

O sangue dos animais infectados e animais controles, obtidos através de punção
cardíaca, foram colocados em tubos de 1,5 mL e deixados à temperatura ambiente por 2
horas para completa coagulação. Após centrifugação a 1.450g por 15 minutos a 4ºC os
soros foram separados, aliquotados e armazenados em freezer -20ºC até o momento do
uso.
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3.7.2 Pesquisa de antígenos T. canis

A pesquisa de antígeno foi realizada por método imunoenzimático (ELISA)
baseado em Bowman et al. (1987) e Robertson et al. (1988), com modificações. Placas
de poliestireno de fundo plano (Corning Costar®) foram sensibilizadas (50µL/poço)
com

anticorpo

policlonal

anti-TES

produzido

em

coelho

(Laboratório

de

Soroepidemiologia e Imunobiologia do Instituto de Medicina Tropical de São PauloUSP) (15 µg/mL) em tampão carbonato-bicarbonato 0,06M pH 9,6, e incubados por 2
horas a 37ºC, seguido de incubação por 18 horas a 4ºC. Após três lavagens de 5 minutos
com solução salina tamponada com fosfatos 0,01M, pH 7,2, contendo tween 20 a 0,05%
(PBS-T) foi realizado bloqueio (100 µL/poço) com soro fetal bovino (Cultilab, Brasil) a
5,0% em PBS-T, por uma hora a 37ºC, seguido de três lavagens com PBS-T. Para
dissociação de complexos antígeno-anticorpo (Bowman et al., 1987), as amostras de
soros dos hamsters foram tratadas v/v com ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 0,1
M, pH 7,5, aquecidas a 100ºC por 10 minutos, seguida de centrifugação a 10.800 g por
10 minutos a 4ºC e utilizados os sobrenadantes no ELISA (50µL/poço). A incubação foi
realizada por duas horas a 37ºC e posteriormente por 18 horas a 4ºC em câmara úmida.
Foi realizada uma curva utilizando-se antígeno TES (2,2 mg/mL) desde puro até a
diluição de 1:10.000 (razão 10), em PBS 0,01 M pH 7,2. Após três lavagens com PBST, foi realizada incubação (50µL/poço) com anticorpo monoclonal anti-TES produzido
em camundongo (130µg/mL) (Laboratório de Soroepidemiologia e ImunobiologiaIMT-SP, USP), por uma hora a 37°C. Os anticorpos monoclonais foram previamente
absorvidos com soro normal de coelho a 10% em PBS-T, por 24 horas a 4°C. Após três
lavagens com PBS-T foi realizada incubação (50µL/poço) com anti-IgG de
camundongo conjugado com peroxidase (Sigma®, EUA) diluído a 1:1.000 em PBS-T
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contendo 10% de soro normal de coelho por 40 minutos a 37ºC. Após três lavagens com
PBS-T,

foi

feita

a

revelação

(50µL/poço)

com

solução

cromogênica

de

ortofenilenodiamina (OPD - Sigma, EUA - 0,5mg/mL) em tampão citrato 0,05M, pH
5,0 e H2O2 30% (0.5 L/mL), por 30 minutos a 37ºC. A parada da reação foi realizada
pela adição de ácido sulfúrico 2N (25µL/poço) e a leitura das densidades ópticas foi
realizada a 492nm em leitor de ELISA (Titertek Multiskan MCC/340, Lab-system,
Finlândia).

3.7.3 Pesquisa de anticorpos

A

detecção

de

anticorpos

anti-Toxocara

foi

realizada

pela

técnica

imunoenzimática ELISA, segundo De Savigny et al. (1979) e Elefant et al. (2006), com
modificações. Placas de poliestireno de fundo plano (Corning Costar®) foram
sensibilizadas (100 µL/poço) com antígenos TES (1,9 mg/mL) em tampão carbonato
0,06M, pH 9,6 por 1 hora a 37ºC e por 18 horas a 4ºC que foi baseado em Savigny
(1975) com modificações Elefant et al. (2006). Após três lavagens de 5 minutos com
PBS-T, foi realizado bloqueio (200 µL/poço) com leite desnatado (Molico®, Nestlé) a
5,0% em PBS-T, por 2 horas a 37ºC e efetuado novo ciclo de lavagens com PBS-T. Os
soros foram previamente absorvidos com extrato de A. suum (25µg/mL) diluídos em
PBS-T contendo 1% de leite desnatado, por 30 minutos a 37°C, conforme descrito por
Kanamura et al. (1981) modificado por Elefant et al. (2006). Os soros foram diluídos
desde 1/50 a 1/3.200 (razão 2) e incubados (100 µL/poço) por 40 minutos a 37ºC. Após
três lavagens de 5 minutos com PBS-T, foi realizada incubação (100 µL/poço) com
anticorpo monoclonal anti-IgG e IgM de hamster (clone HG-31, Sigma®, EUA) diluído
a 1:10.000 em PBS-T por 40 minutos a 37ºC, seguida de três lavagens de 5 minutos
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com PBS-T. Em seguida os soros foram incubados (100 µL/poço) com anti-IgG de
camundongo conjugado com peroxidase (Sigma®, EUA) diluído a 1:1.000 em PBS-T,
por 40 minutos a 37ºC. Após três lavagens de 5 minutos com PBS-T, a reação foi
revelada pela adição de OPD (Sigma®, EUA 0,5mg/mL) em tampão citrato 0,05M, pH
5,0 e H2O2 30% (0.5 L/mL), por 20 minutos a 37ºC, sendo interrompida pela adição de
ácido sulfúrico 2 N (50µL/poço) e a leitura das densidades ópticas realizada a 492nm
em leitor de ELISA (Titertek Multiskan MCC/340, Lab-system, Finlândia). O valor do
limiar de reatividade (cut-off) foi baseado nas médias das densidades ópticas dos soros
dos hamsters controle negativos acrescidos de dois desvios-padrão, resultando em
0,106.
As comparações entre os grupos na detecção de anticorpos anti-TES específicos
e antígenos circulantes foram realizadas pelo teste Mann-Whitney (dois grupos) e por
Kruskal-Wallis (três ou mais grupos), empregando o software Sigma Stat 3.5 (EUA). Os
níveis de significância dos testes foram fixados aceitando um erro tipo 1 de 5%
(α= 0.05%).

3.8 Detecção de imune-complexos em rim por imunoeletromicroscopia

A técnica de imunomarcação com proteína A ouro por microscopia eletrônica,
foi realizada como descrita previamente por De Brito et al. (1998, 1999).
Fragmentos de rins dos animais infectados e controles normais, foram fixados
em aldeído glutárico 0,2% com paraformaldeido 4% diluídos em TBS 0,1M (Trisbuffered saline, pH 7,4) por duas horas e pós-fixados em paraformaldeido 8% e
sacarose 2% diluídos em TBS 0,1M pH 7,4 por 24 horas. Os fragmentos foram
desidratados em série gradual de álcool, etanol 70% (três vezes, 5 minutos), etanol 90%
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(2 vezes, 7 minutos), e etanol 100% (2 vezes, 10 minutos). Antes de emblocar em resina
L. R. White (London Resin Company, Ltd, Berksshire, England), foram feitas quatro
passagens de 15 minutos em solução de igual volume de etanol absoluto e resina LR
White (V/V).
Os blocos obtidos foram trimados e realizados cortes semifinos no
ultramicrótomo e corados com azul de toluidina, para seleção de área para os cortes
ultrafinos. Cortes ultrafinos de 0,5 µm foram colocados sobre telas de níquel de 200
“mesh” revestidas por película de “formvar” e processados para imune marcação pela
técnica de proteína A-ouro, de acordo com protocolo descrito previamente (De Brito et
al., 1998).
As telas foram submetidas à incubação com 1% BSA fração V sem globulinas,
diluído em TBS com 0,05% de Tween 20 por 30 minutos, para eliminar ligações
inespecíficas. A incubação do anticorpo primário monoclonal anti- T. canis B6C3
(200µg/mL) diluído 1:500 em TBS 0,01 M com 1% BSA V e 0,05% Tween 20 pH 7,4,
foi realizada a 4°C por 16 h, seguida de incubação com IgG de coelho anti-camundongo
(33mg/mL) produzido no Laboratório de Soroepidemiologia e Imunobiologia - IMT-SP,
USP) diluído 1:5.000 em TBS 0,01 M com 1% BSA V e 0,05% Tween 20 pH 7,4 por
uma hora a temperatura ambiente. Para visualização da reação, as telas foram incubadas
com proteína A-ouro (Protein-A colloidal gold particles of 5 nm, Amersham
Biosciences, Sweden) por uma hora a temperatura ambiente. Todas as etapas de
incubação foram seguidas de lavagens em TBS. Para estabilização dos complexos
antígeno-anticorpo, as telas foram incubadas com glutaraldeido aquoso 2% por 5
minutos e depois lavados com água destilada, durante 5 minutos por três vezes. A seguir
o material foi corado com tetróxido de ósmio aquoso 2% por 15 minutos e após três
lavagens em água destilada por 5 minutos, as telas foram colocadas para secar por duas
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horas. O controle negativo foi realizado com a omissão do anticorpo primário,
incubando-se uma tela apenas com o tampão.
O material foi contrastado com acetato de uranila 4% ultrafiltrada, por 5
minutos. Após lavagens rápidas em água destilada, contraste com citrato de chumbo por
7 minutos, seguido de lavagens rápidas em água destilada e secagem por no mínimo
uma hora a temperatura ambiente. O material foi analisado em um microscópio
eletrônico Jeol 1010. Nessa técnica somente foi possível utilizar animais infectados com
até 30 dias de infecção, pois após esse tempo de infecção houve uma tendência ao
desenvolvimento de amiloidose renal.

3.9 Quantificação gênica por PCR em tempo real (qRT-PCR)

3.9.1 Extração de RNA

Para extração do RNA foram utilizados amostras de aproximadamente 20 mg de
fígado de hamsters com 15 e 30 dias de infecção, e hamsters normais como controle
negativo. A extração foi realizada pelo método descrito por Chomzynski e Sacchi
(1987), utilizando-se Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA), que é uma solução monofásica
de fenol e isotiocianato de guanidina, a qual rompe a célula, mantendo a integridade do
RNA. Amostras de fígado de aproximadamente 20-30 mg foram colocadas em tubos
falcon de 25 mL em solução de Trizol e homogeneizadas utilizando um
homogeneizador de tecido (Power Gen 1000, Fisher Scientific, Atlanta, EUA). Após a
incubação das amostras por 5 minutos a temperatura ambiente para permitir completa
dissociação de complexos de nucleoproteínas, a mistura foi transferida para tubos
eppendorfs, aos quais foram adicionados 0,2 mL de clorofórmio para cada ml de trizol,
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seguido de agitação vigorosa por aproximadamente 15 segundos e posterior incubação
por 3 minutos. Após centrifugação por 15 minutos a 15.900g a 4ºC, e separação da
solução em três fases (aquosa, interface e orgânica), a fase aquosa foi transferida para
um novo tubo contendo 0,5 mL de álcool isopropílico, para a precipitação do RNA.
Esse tubo foi homogeneizado por inversão, seguido de incubação por 10 minutos a
temperatura ambiente e em seguida centrifugado por 15 minutos a 15.900g a 4ºC.
Removido o sobrenadante, o pellet de RNA foi lavado com etanol 75% diluído em água
DEPC

(Dietilpirocarbonato,

Sigma-Aldrich,

Steinhen, Alemanha)

seguido

de

centrifugação a 5.900g por 5 minutos a 4ºC. Após desprezar o etanol, o RNA obtido
permaneceu no tubo por 5 minutos, para completa evaporação do álcool e então
ressuspenso em 10 ul de água DEPC.

3.9.2 Quantificação do RNA

Após extração o RNA obtido foi quantificado através de leitura em
espectrofotômetro (Beckman, DU530, Fullerton, CA, EUA) nos comprimentos de onda
(λ) de 260 a 280 nm. O grau de pureza da amostra foi verificado através da razão entre
260 e 280 nm, sendo considerada uma boa extração aquela que apresentou valores entre
1,8 a 2,0 conforme proposto (Bustin et al., 2009). Para evitar possíveis contaminações
com DNA, as amostras foram tratadas com TURBO DNA-free™ Kit (Applied
Biosystems Foster City, CA, EUA), de acordo com as instruções do fabricante.
Para verificar a integridade das amostras foi realizada uma eletroforese em gel
de agarose 1% corado com brometo de etídio 0,5 µg/mL. A corrida eletroforética foi
realizada a 100 V por 40 minutos, utilizando uma alíquota de 1 µg de RNA de cada
amostra e como controle marcador de peso molecular de 100bp (Ladder 100bp,
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Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). A presença das bandas de RNA ribossomal de 28S e
18S foram consideradas indicativas de integridade do RNA (Figura 1).

1
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8

9

10

11
18S
28S

Figura 1 - Avaliação da integridade das amostras de RNA. 1μg de RNA para cada amostra foi carregada
em gel de agarose 1% corado com brometo de etídio (0,5 μg/ml) e submetido a corrida eletroforética a
100 V durante 40 minutos. Coluna 1 marcador de peso molecular de 100 pb (Ladder 100bp, Invitrogen,
Carlsbad, CA, EUA), colunas 2 a 11 representam RNA de diferentes amostras de fígado

3.9.3 Transcrição reversa

Verificada a integridade e pureza do RNA, a transcrição reversa do RNA para
cDNA foi realizada com 5 µg de RNA total utilizando a enzima transcriptase reversa
(Super-script II™Reverse Transcriptase, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). Foi
adicionado a amostra de RNA 0,5 µL de oligodT (0,5 µg/µL), 0,5 µL de random primer
(0,1 µg/µL), 1 µL de dNTP (10mM de dATP, dCTP, dGTP e dTTP) e água DEPC q.s.p.
12 µL. Utilizando um termociclador (MJ research, Inc., Watertown, MA, EUA) a
mistura foi aquecida a 65ºC por 5 minutos e por 2 minutos a 42ºC. Em seguida foi
adicionado à mistura 4 µL de tampão de transcrição 5X (tris-HCl 250mM pH 8,3, KCl
375 mM, MgCl2 15 mM), 2 µL de DTT (0,1M) e 1 uL de inibidor de RNase (40 U/ µl)
(RNAse OUT™, Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) e 1 µL Superscript II. A mistura foi
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incubada no termociclador por 50 minutos a 42ºC e posteriormente por 15 minutos a
70ºC, finalizando a 4ºC. O cDNA foi mantido em freezer -20º.

3.9.4 Reação de PCR em tempo real

A reação de PCR em tempo real foi realizada conforme descrito anteriormente
por Bilate et al. (2008). Os primers utilizados nas reações de amplificação foram
desenhados pelo programa Primer Express (Applied Biosystems, USA). O tamanho dos
primers variou de 18 a 23 bases, a temperatura de anelamento (Tm, do inglês “melting
temperature”) de 59-61ºC e o conteúdo de CG de 40-60%. Os primers foram testados
quanto a eficiência, especificidade e concentração. Foram realizados testes com quatro
diluições: 100nM, 200nM, 300nM e 400nM, para escolha da concentração ideal. O
tamanho dos produtos de amplificação gerados variou de 90 a 110 pb e 75-85ºC de Tm.
As reações de PCR em tempo real foram realizadas em placas de 96 poços, usando o
reagente “SYBR-Green PCR Master Mix” (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA)
e o equipamento “Perkin-Elmer ABI Prism 7500 Sequence Detection System”. A
reação foi realizada em 40 ciclos de 15 segundos a 94ºC e 1 minuto a 60ºC, de acordo
com o manual do fabricante ABI PRISM 7500. A determinação da intensidade da
fluorescência na reação foi feita pelo cálculo do ΔRn (ΔRn = Rn+ - Rn-), onde Rn+ =
intensidade de emissão do SYBR Green / intensidade de emissão do ROX em um dado
momento da reação, e Rn- = intensidade de emissão do SYBR Green / intensidade de
emissão do ROX, antes da amplificação. O composto ROX é utilizado como controle
interno passivo, pois a fluorescência que emite tem intensidade constante durante toda a
reação, enquanto que a fluorescência emitida pelo SYBR Green aumenta à medida que
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este se liga nas duplas fitas de DNA. Durante os ciclos iniciais da reação, não há
acúmulo de produtos de amplificação e os valores de ΔRn permanecem na linha de base
(fluorescência do ROX > SYBR Green). Na fase logarítimica da reação ocorre acúmulo
dos produtos de amplificação e o ΔRn ultrapassa a linha de base. Para a quantificação
relativa foi estabelecido um valor de ΔRn, que é uma linha de corte (Threshold) para
cada curva de amplificação de um dado par de primers. O número do ciclo em que o
ΔRn cruza o “threshold” corresponde ao Ct (“cycle threshold”) da amostra. O valor de
Ct é preditivo da quantidade de RNAm alvo presente na amostra. Com o fim de
obtermos uma quantificação relativa do gene alvo com precisão, foi necessário
obtermos os valores de Ct do gene avaliado e do controle endógeno (GAPDH). Para
isso, após a reação de Real Time PCR, seguimos os cálculos conforme descrito
anteriormente (Schmittgen; Livak, 2008). Resumidamente: quando as amostras a serem
avaliadas são provenientes de diferentes pacientes, ou no nosso caso hamsters não
isogênicos, não é correto utilizar o cálculo 2ˉΔΔCt, pois não temos como escolher qual
amostra controle será utilizada para a normalização. O correto é expressar os valores
individuais para cada animal em 2ˉΔCt [2ˉ(Ctgene

alvo- CtGAPDH)

] em um gráfico. Com

esses valores plotados foi feito o cálculo estatístico não paramétrico (Mann-Whitney
Rank Sum Test) utilizando o programa GraphPad InStat software (versão 5.0,
GraphPad). Os valores de P foram considerados significativos se < 0.05.

3.9.5 Especificidade dos primers

Após a reação, a placa foi submetida a um segundo programa para obtenção da
curva de dissociação, para avaliar a especificidade dos primers: 95ºC por 1 minuto,
60ºC por 1 minuto e 95ºC por 1 minuto. A curva de dissociação consiste na
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monitorização da fluorescência das amostras em relação ao aumento da temperatura. O
aumento da temperatura rompe as pontes de hidrogênio, que mantém as duplas fitas
unidas, decrescendo a fluorescência e liberando o SYBR Green. A fluorescência é
emitida somente quando o DNA está em dupla fita. A amplificação de um produto
específico é obtida quando observamos somente um pico de fluorescência em uma dada
temperatura, que é a temperatura de anelamento ou melting point (Tm) do produto de
amplificação (amplicon). As sequências e as características dos primers utilizados estão
descritas na Tabela 1.

Tabela 1. Primers utilizados, sequência e características do produto de amplificação
Primers

Identificação
Gene Bank

GAPDH

DQ403055

Sequência
(F)CTCACATGTCGCCTGGAG

Tm
amplicon
(oC)

Tamanho
amplicon
(pb)

82

101

78

91

77

102

95

78

(R)TCAGTGTAGCCCAGGATGCC
IFN-γ

AF034482

(F)GAAGCTCACCAAGATTCCGGTAA
(R)TTTTCGTGACAGGTGAGGCAT

IL-10

AF046210

(F)GGCAACTGCAGCGCTGTC
(R)AGACGCCTTTCTCTTGGAGCTTAT

IL4

AF046213.1

(F)CTCCACGGAGAAAGACCTCATCT
(R)TGGAATTGTTCTTCAAGCACAGG

4 RESULTADOS
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4.1 Análise histopatológica

Em animais com quatro e seis dias de infecção foi detectada a presença de larvas
isoladas no fígado e ocasionalmente no pulmão, sendo encontrada larva em apenas um
rim de um animal com 6 dias de infecção.
No fígado de animais com quatro dias de infecção foram observados acúmulos
de neutrófilos e mononucleares em alguns espaços portais. A principal lesão
histopatológica, entretanto, foi representada por agrupamentos de mononucleares de
mistura a poucos granulócitos na região intermédio lobular de permeio a hepatócitos
com fenômenos regressivos moderados, representados por acentuada acidofilia
citoplasmática e presença de ocasionais núcleos hipercromáticos.
Seis dias pós-infecção os acúmulos de mononucleares em espaço portal se
acentuam, e poucos animais já esboçam pequenos granulomas portais (Figura 2A).
Nos pulmões está presente pneumonite intersticial e intraalveolar focal, mais
frequente em torno de bronquíolos terminais. Os depósitos inflamatórios intraalveolares são compostos por macrófagos, ocasionalmente com neutrófilos e raros
eosinófilos de mistura (Figuras 2B e C). No interstício pulmonar predominam
macrófagos. Remanescentes de epitélio bronquial puderam ser vistos ocasionalmente na
porção central do infiltrado inflamatório.
Nos rins de animais com seis dias de infecção foram encontrados raros
glomérulos com proliferação focal modesta de células mesangiais.
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Em animais com dez dias de infecção houve aumento desta celularidade
glomerular mesangial, achado que foi mantido em animais com quinze dias de infecção
(Figura 3E).
No pulmão houve aumento de focos inflamatórios intersticiais com macrófagos,
mas também com linfócitos e eosinófilos, com esboço de granulomas. No fígado as
larvas apareceram com maior frequência, por vezes com mononucleares em torno.
Granulomas epitelióides também foram mais frequentes, com células gigantes tipo
corpo estranho, acúmulos centrais de linfócitos de mistura a poucos eosinófilos (Figura
2D), aspecto observado também no grupo de animais com quinze dias de infecção.
Aos quinze dias de infecção a presença de larvas no fígado foi menor que no
grupo anterior, aparecendo nos sinusóides, dentro da luz da veia centro lobular e na
periferia dos espaços portais. Fragmentos de larvas inclusive puderam ser observados
no fígado rodeados por marcada reação inflamatória granulomatosa (Figuras 3A, B e
C).
Este quadro de hepatite parasitária mostra ainda infiltrado linfo-histiocítico (sem
neutrófilos) portal com agressão da membrana limitante lobular que eventualmente se
propaga focalmente ao longo de sinusóides. Em um caso observou-se grande acúmulo
nodular linfocitário, com poucos macrófagos geralmente na porção central, junto a
periferia dos espaços portais, lembrando um pseudo-linfoma (Figura 2E).
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Os aspectos encontrados no pulmão no grupo anterior se repetiram, com
presença de infiltrados focais linfo-histiocíticos intersticiais e intraalveolares por vezes
com poucos eosinófilos de mistura (Figura 2F). No rim, em apenas um animal, foi
encontrada larva no interstício renal, com infiltrado mononuclear, predominantemente
linfocitário, em torno. Acúmulos de mononucleares focais foram vistos em outros casos,
porém sem a presença de larvas.
Aos trinta dias de infecção houve diminuição de larvas no fígado, e os
granulomas eram geralmente mal definidos, raramente epitelióides. A notar a presença
de acúmulos linfocitários com poucos mononucleares de permeio, que, como
anteriormente descrito lembram um pseudo-linfoma (Figura 3D). Rins mostrando ainda
proliferação mesangial focal em alguns glomérulos. Encontrado mais um rim com larva
presente. No pulmão houve nítida diminuição dos infiltrados focais interstícioalveolares.
No último grupo de infecção, sacrificado aos quarenta e cinco dias, os achados
foram semelhantes ao grupo anterior, sendo a glomerulite mesangioproliferativa focal
menos evidente (Figura 3F). No pulmão houve uma regressão das áreas de pneumonite
interstício-alveolar.
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Pulmão 6 dpi
Fígado 6 dpi

Pulmão
6 dpi

Fígado
15 dpi

Fígado 10 dpi

Pulmão 15 dpi

Legenda: dpi= dias pós-infecção

Figura 2 – Análise histopatológica, coloração Hematoxilina & Eosina. A. Lesão intermédio-lobular de
fígado com denso infiltrado inflamatório mononuclear junto a hepatócitos com acentuada acidofilia
citoplasmática. As setas apontam para fragmentos de larvas em sinusóides dilatados da região centro
lobular; animal 6 dpi. B. Lesão pulmonar inicial. Hemorragia e células inflamatórias mononucleares
presentes no lúmen alveolar, 6 dpi. C. Detalhe de lesão pulmonar, 6dpi. D. Detalhe de lesão intermédio
lobular de fígado, 10 dpi. E. Inflamação granulomatosa em espaço portal de fígado, 15 dpi. F.Granuloma
epitelióide em pulmão, 15 dpi
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Fígado
15 dpi

Fígado 15 dpi

Fígado 30 dpi
Fígado 15 dpi

Rim 10 dpi
Rim 45 dpi

Legenda: dpi= dias pós-infecção

Figura 3 - Análise histopatológica, coloração Hematoxilina & Eosina. A. Fragmento de larvas no fígado
rodeado por marcada reação inflamatória granulomatosa, 15 dpi. B. Granuloma epitelióide bem definido
no fígado com um halo periférico de células mononucleares, entremeados com eosinófilos. Os eosinófilos
também são detectados ocasionalmente entre células epitelióides, 15 dpi. C. Granuloma epitelióide
alongado, próximo de espaço portal com marcado infiltrado inflamatório de células mononucleares,
especialmente linfócitos, 15 dpi. D. Espaço Portal do fígado com um infiltrado nodular de linfócitos
maduros (folículo linfoide secundário), 30 dpi. E. Lesão renal com glomérulo apresentando hiperplasia
focal de células mesangiais ;10 dpi. F. Hiperplasia de células mesangiais do glomérulo, 45 dpi
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4.2 Detecções de antígenos de T. canis nas amostras de fígado, pulmão e rim por
imunoistoquímica

Nos grupos de animais de quatro a seis dias de infecção larvas com reatividade
pelos anticorpos monoclonais e policlonais foram observadas isoladas no fígado e
pulmão, persistindo a marcação no grupo de 10 dias de infecção (Figuras 4A e B). Nos
dois grupos também foram detectados antígenos em macrófagos dentro da luz alveolar,
e também presentes no fígado. Raros depósitos de antígenos marcados pelo anticorpo
policlonal, foram observados em túbulos coletores renais e interstício da medular em
ambos os grupos (Figura 4C).
Aos dez dias de infecção, foram observados depósitos de antígenos no interstício
renal, em grupos de macrófagos, demonstrados pelo anticorpo policlonal. Também
nesse grupo, revelaram-se antígenos em macrófagos intra-alveolares, e em células
descamadas do revestimento bronquial (Figura 4D). Marcações no fígado foram
observadas pelo anticorpo monoclonal e policlonal em macrófagos. Em espaço portal
houve marcação predominante pelo anticorpo monoclonal (Figura 4E). Antígenos de
Toxocara canis foram marcados pelo anticorpo policlonal, em macrófagos isolados na
periferia e dentro de granulomas (Figura 4F).
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No grupo com 15 dias de infecção, além da marcação em larvas, foram
observados alguns mononucleares com antígenos. No pulmão notou-se a presença de
infiltrados focais linfo-histiocíticos intersticiais e intralveolares, marcados com
anticorpos monoclonal e policlonais. Antígenos também presentes em grupos de
mononucleares.
Animais com 30 dias de infecção, apresentaram marcação pelo anticorpo
policlonal em macrófagos portais, ao lado de infiltrado linfocítico, e agressão linfomonocítica da limitante lobular, com antígeno no citoplasma. Antígenos também
estavam presentes em células de Kupffer.
Aos 45 dias de infecção, as marcações antigênicas foram semelhantes ao grupo
anterior.
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Legenda: dpi= dias pós-infecção

Fígura 4 - Marcação de antígenos de Toxocara canis por imunoistoquímica. A- Larva no pulmão
marcada por anticorpo policlonal em hamster 5 dpi. B- Larva no fígado marcada por anticorpo
monoclonal em hamster 10 dpi. C- Marcação de antígeno em rim de hamster com 6 dpi, por anticorpo
policlonal. D- Pulmão de hamster 10 dpi com marcação por anticorpo monoclonal em revestimento
bronquial. E- Marcação em Fígado por anticorpo monoclonal, em macrófagos em espaço portal em
hamster 10 dpi. F- Granuloma epitelióide demonstrando alguns macrófagos com antígenos de Toxocara,
marcados pelo anticorpo policlonal em hamster 10dpi
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4.3 Detecções de depósitos de complemento nos glomérulos por reação de
imunofluorescência direta

Depósitos de complemento visualizados como pequenos grânulos aparentemente
localizados na região mesangial, foram observados em cinco animais infectados, sendo
que em quatro dos cinco animais com marcação para complemento, também estavam
presentes marcações de depósitos de imunoglobulinas IgG e IgM. Em um dos animais
foi detectado apenas reação de complemento (Figura 5).

4.4 Detecções de anticorpos IgG e IgM nos glomérulos por reação de
imunofluorescência indireta

Os depósitos de imunoglobulinas IgG e IgM observados eram mesangiais,
geralmente focais, afetando alguns glomérulos isolados nos rins (Figura 6). Foram
observadas marcações em seis animais infectados, sendo que em quatro também foram
observadas marcações de depósitos de complemento.

Tabela 2 – Resultados da detecção por imunofluorescência de depósitos de complemento e detecção
de anticorpos IgG e IgM

Nº amostras analisadas
animais infectados

Nº Positivos para
complemento

Nº Positivos para IgG
e IgM

Positivos para
complemento e IgG e
IgM

15

1

2

4
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Figura 5 - Detecção de depósitos de complemento em glomérulo por reação de imunofluorescência
direta. Depósitos de complemento visualizados como pequenos grânulos aparentemente localizados na
região mesangial, 30 dias pós-infecção

Figura 6 – Detecção de anticorpos IgG e IgM em glomérulo por reação de imunofluorescência indireta.
Depósitos de imunoglobulinas IgG e IgM observados em região mesangial, geralmente focais, afetando
alguns glomérulos isolados nos rins, 30 dias pós-infecção
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4.5 Detecção de anticorpos IgG anti-Toxocara canis em soro de hamsters, pelo teste
imunoenzimático ELISA

Na detecção de anticorpos, a mediana das densidades ópticas dos hamsters
infectados foi significantemente maior que nos animais controle (Mann-Whitney,
p=0,042).
Comparando

os

hamsters

infectados

com

o

grupo

controle,

níveis

significantemente mais elevados foram observados apenas no 30° dia pós-infecção
(Mann-Whitney, p=0,036) (Figura 7).
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*P=0,036
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Figura 7 - Detecção de anticorpos IgG anti-Toxocara canis pelo teste imunoenzimático ELISA, em
hamsters infectados com ovos de Toxocara canis. A- Animais com 5, 15 e 30 dias de infecção. BAnimais controle
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Houve um aumento no nível de anticorpos no período compreendido entre 5 a 30
dias pós-infecção (Kruskal-Wallis, p=0,002). No 15° dia pós-infecção títulos de 1:200
foram observados, aumentando a 1:6400 no 30° dia (média de 1:1600) (Figura 8).
Figura 3. Títulos de anticorpos anti-Toxocara
canis nos hamsters infectados, nos diferentes
tempos.

Título de anticorpos antiToxocara (Log10)

4
3.5
3

1
2

2.5

3
4
5

2

1.5
1
5

15

30

Dias pós-infecção

Figura 8 – Títulos de anticorpos anti-Toxocara canis nos hamsters infectados com ovos de Toxocara
canis, nos diferentes tempos
Obs: os animais 4 e 5 apresentaram os mesmos valores, portanto as linhas se sobrepõem

4.6 Pesquisa de antígenos de T. canis no soro de hamsters, pelo teste
imunoenzimático ELISA

Na pesquisa de antígenos, a mediana das densidades ópticas dos hamsters
infectados foi significantemente maior que nos animais controle (Mann-Whitney,
p=0,035) (Figura 9).
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*p=0,035
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*estatisticamente significante

Figura 9 - Pesquisa de antígenos de Toxocara canis no soro de hamsters infectados com ovos de
Toxocara canis pelo teste imunoenzimático ELISA

Houve uma diminuição da detecção de antígeno no período estudado entre 5 a
30 dias pós-infecção, apesar de não apresentar diferença estatisticamente significante
(Kruskal Wallis, p=0,163) (Figura 10).

DO (492 nm)

0.15
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0.05

0.00
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C 5d

I 15d C 15d I 30d C 30d

Legenda: C= controles; d= dias pós-infecção; I= infectados

Figura 10 -Pesquisa de antígenos de Toxocara canis no soro de hamsters infectados com ovos de
Toxocara canis, pelo teste imunoenzimático ELISA

As análises estatísticas foram realizadas através do programa SigmaStat 3.5
Systat Software Inc., Richmond, CA, EUA. Todas as probabilidades dos testes foram
realizadas para um nível de significância de 95%.
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4.7 Detecções de imune-complexos em rim por imunoeletromicroscopia

A análise por microscopia imunoeletrônica demonstrou a presença de antígenos
nos glomérulos em todos os grupos de animais infectados. Imunomarcação por
partículas de ouro foi mais efetiva no citoplasma de células mesangiais nos grupos de
15 e 30 dias pós-infecção. A marcação também foi observada em depósitos antigênicos
nos dois últimos grupos de animais infectados, na membrana basal glomerular perto das
células mesangiais, sobre a matriz e raramente nos pés de células epiteliais
glomerulares. Pequenos depósitos elétron-densos de provável origem imune foram
detectados ocasionalmente na membrana basal glomerular (Figuras 11 e 12).

4.8 Análises de citocinas por reação de qRT-PCR

Na investigação do perfil de expressão de citocinas IL-4, IL-10 e IFN-γ pela
técnica de qRT-PCR, foram comparados os grupos de animais com 15 dias de infecção,
30 dias de infecção e grupos controles. Foi observado um aumento de 316% da
expressão de IL-4, comparando-se o grupo de animais não infectados com grupos de
animais com 30 dias de infecção. Entre os animais com 30 dias e 15 dias de infecção o
nível de IL-4 apresentou um aumento significativo de 415% (Figura 13A). Foi
observada uma tendência não significativa de aumento de expressão de IL-10 e IFN-γ
(Figuras 13B e C).
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CE
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P

Legenda: CE= célula endotelial; dpi= dias pós-infecção; MB= membrana basal; MM= matriz mesangial; P= podócito

Figura 11 - Marcação de antígenos de Toxocara canis em rim por imunoeletromicroscopia utilizando
proteína A ouro 5 nm. A. Marcação em membrana basal glomerular, em animal com 6 dpi. B. Marcação
no citoplasma de células mesangiais e matriz mesangial, em animal com 15 dpi
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MM
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Legenda: dpi = dias pós-infecção; MM = matriz mesangial

Figura 12 - Marcação de antígenos de Toxocara canis em rim por imunoeletromicroscopia utilizando
proteína A ouro 5 nm. A. Marcação na matriz mesangial em hamster com 30 dpi. B. Marcação em
depósitos elétron densos em animal com 30 dpi
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Figura 13 - Análise de expressão de citocinas. Gráficos de barras dos valores de 2ˉΔCT que representam
a expressão dos genes para as citocinas IL-4 (A), IL-10 (B) e IFN-g (C), nas amostras 0, 15 e 30 dpi. O
cálculo estatístico não paramétrico (Mann-Whitney Rank Sum Test) foi feito entre os grupos. Resultados
foram representados como médias e intervalos de interquartis, os valores foram considerados
significativos se p˂0.05

5 DISCUSSÃO
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O padrão de distribuição das larvas observadas nos animais, desde o primeiro
grupo sacrificado, caracterizou o hamster como hospedeiro paratênico de Toxocara
canis, equiparando esse roedor às espécies já estudadas por outros pesquisadores
(Glickman; Schantz 1981; Overgaauw, 1997b). A notar, entretanto, que o hamster
infectado desenvolve com certa frequência amiloidose, principalmente renal, geralmente
nas fases tardias da infecção, que é de cerca de 40 dias. Este fato nos levou a limitar,
sempre que possível, a duração máxima das infecções para ao redor deste tempo limite.
Ao acontecer a eclosão dos ovos no intestino delgado, as larvas que penetraram
a parede intestinal e migraram através dos vasos, foram encontradas primeiramente em
maior número no fígado; em seguida no pulmão, sendo raramente visualizadas no rim.
Esse mesmo padrão de migração foi encontrado em outra espécie de roedor Rattus
norvegicus (Lescano et al., 2004).
Os achados histopatológicos em lesões hepáticas, como granulomas epitelióides
ou não com células gigantes e macrófagos, ocasional presença de área central de
necrose por vezes com eosinófilos e neutrófilos de permeio, acúmulos de
mononucleares nos espaços portais, bem como a marcação de antígenos larvares por
imunoistoquímica em citoplasma de macrófagos, células de Kupffer, remanescentes
larvares, foram semelhantes aos descritos em infecções humanas (De Brito et al., 1994;
Kaplan et al., 2001; Musso et al., 2007). Nas fases iniciais da infecção, entretanto, os
antígenos parasitários estão predominantemente em células macrofágicas, sem
granulomas definidos, sugerindo uma resposta imune inata.
Uma forma focal de pneumonite intersticial, provavelmente em decorrência da
deposição de antígenos inicialmente no interstício pulmonar, com uma resposta
mononuclear que declina na fase tardia da infecção, esteve presente durante o
desenvolvimento da infecção. Podemos especular que uma pneumonite de
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hipersensibilidade, como descrito por Klein et al. (2010), poderia contribuir para um
melhor entendimento da patogênese desta resposta inflamatória intersticial.
A resposta inflamatória pulmonar observada na infecção em nosso modelo
experimental de hamster, e anteriormente observada em diversos estudos com o modelo
murino (Pineli; Aranzamendi, 2012), em conjunto com produção de altos níveis de IgE,
encontrado na toxocaríase, reforça a hipótese da associação de toxocaríase e
desenvolvimento de doenças alérgicas, incluindo asma. Essa associação pode estar
vinculada ao aumento dos casos de asma observado em crianças nos EUA e outros
países (Macpherson, 2013).
A marcação por imunoistoquímica foi visualizada quando se empregou tanto o
anticorpo monoclonal, como o policlonal. Não se observou diferença significativa na
marcação entre os anticorpos induzidos pelo antígeno TES e os produzidos a partir do
extrato bruto dos ovos. Todavia os anticorpos produzidos com o extrato bruto
apresentaram maior sensibilidade, permitindo sua utilização em diluições mais elevadas.
Os granulomas detectados a partir do décimo dia pós-infecção geralmente eram
mal delimitados, com poucas células epitelióides e com a presença de células
inflamatórias outras tais como macrófagos ocasionalmente com antígenos fagocitados,
linfócitos, células plasmáticas e alguns granulócitos, sugerindo o conjunto resposta
predominante do tipo Th2. Achados semelhantes foram vistos por outros autores, na
infecção experimental em camundongos (Cuellar et al., 2001; Fan, 2003). As
observações histopatológicas sugerem também que nesta fase inicial da infecção
permanece, apesar da presença de um esboço granulomatoso, uma predominância da
resposta imune inata do hospedeiro, caracterizada por marcada presença de fagócitos
mononucleares.
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A partir do 15º dia de infecção, os granulomas estavam mais definidos,
provavelmente em conformidade com a oferta contínua de antígeno das larvas
encistadas de T. canis. O progresso da infecção expressou uma resposta imune
adaptativa,

principalmente

através

da

inflamação

granulomatosa

epitelióide

(“tuberculóide”) que geralmente é expressão de resposta do tipo Th1, mas preservando
até certo ponto os fagócitos mononucleares com antígenos toxocarídicos no citoplasma,
sugerindo uma resposta Th2 também presente. A presença de eosinófilos nestes
granulomas também contribui para esta interpretação.
Aparentemente durante o desenvolvimento da infecção, granulomas expressam
com intensidade variável, ambas as respostas imunológicas Th1 e Th2 (Fan et al.,
2013): a resposta Th1 coincidindo com produção de IgE e a presença de eosinófilos que
é encontrada na resposta Th2. Níveis altos de IgE e eosinofilia são achados encontrados
frequentemente em infecções por T. canis.
Quando visualizamos os achados anatomo-patológicos como um todo no
presente modelo podemos constatar que há uma nítida regressão do processo nas fases
mais avançadas da infecção. Em outras palavras, há uma tentativa de circunscrição das
lesões descritas.
Na infecção de hospedeiros paratênicos por Toxocara os antígenos circulantes
derivam de larvas de terceiro estádio, e estão presentes em vários fluidos do hospedeiro.
A persistente liberação de antígeno TES pode continuamente estimular o sistema imune
do hospedeiro com concomitante produção de eosinófilos e anticorpos IgE (Fan et al.,
2013). Embora eosinofilia seja uma característica proeminente de toxocaríase, o próprio
T. canis parece ser resistente à agressão direta deste tipo de granulócito (Maizels, 2013).
A distribuição de antígenos larvares para todo o corpo através da corrente
sanguínea foi verificada no soro por ELISA no início da infecção, tendendo a uma

76

diminuição no decorrer da mesma, sugerindo uma progressiva depuração da circulação
sanguínea, como anteriormente sugerido por Robertson et al. (1988). Os rins do
hospedeiro desempenham um papel importante na eliminação de antígenos circulantes
presente no sangue periférico (Van Velthuysen; Florquin, 2000). Esses antígenos foram
detectados por imunoistoquímica também em túbulos coletores renais e no interstício da
medular renal.
Para

detecção

de

antígenos

nos

rins

através

de

marcação

por

imunoeletromicroscopia, o tamanho da partícula da proteína A ouro utilizada de 5 nm,
nos permitiu um maior aproveitamento da técnica, pois com uma partícula maior, a
penetração no tecido poderia ser dificultada, com consequente sub marcação.
Existe uma estreita relação entre a oferta de antígenos parasitários e possíveis
lesões glomerulares, mas os mecanismos patogenéticos que levam ao desenvolvimento
dessas lesões ainda não estão completamente esclarecidos.
A presença de glomerulopatia associada com infecções parasitárias, decorrente
de imune-complexos, requer uma oferta de antígeno/s persistente para os rins,
geralmente durante anos. Esse aspecto já foi observado em algumas infecções
parasitárias como esquistossomose (De Brito et al., 1998, 1999; Nussensweig et al.,
2002), leishmaniose visceral (Sartori et al., 1987), e outras infecções parasitárias (Van
Velthuysen; Florquin, 2000).
O padrão mais frequente de glomerulopatia associada a infecções parasitárias é a
glomerulonefrite mesangio proliferativa, onde depósitos de imune complexos de
imunoglobulinas e componentes de complemento são observados nas áreas mesangial e
subendotelial por imunofluorescência. Observações em modelo experimental de
esquistossomose em hamster por De Brito et al. (1998) e casos humanos (Nussensweig
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et al., 2002) mostraram aspectos sugestivos da área mesangial como primeira e principal
destino de antígenos parasitários.
No nosso trabalho houve um aumento progressivo de anticorpos anti-Toxocara,
possivelmente produzido por via clássica ou no contexto de ativação policlonal de
células B.
Na toxocaríase humana, alta carga de larvas infectantes leva à produção de
níveis elevados de anticorpos, além de antígenos circulantes, e a evolução provável de
imune-complexos poderia estar relacionada ao envolvimento renal. O desenvolvimento
de complexos imunes e a detecção de antígenos na circulação podem refletir o
metabolismo ativo do parasita (Aguila et al., 1987).
A eliminação de antígenos, anticorpos, e ou imune complexos, em infecções
crônicas como a toxocaríase, podem levar a deposição dos mesmos em áreas mesangiais
e parede capilar do glomérulo, ocasionando uma glomerulonefrite mesangioproliferativa
(Van Velthuysen; Florquin, 2000; Sethi; Fervenza, 2012).
Achados em paciente com sete anos de idade com diagnóstico confirmado de
toxocaríase, apresentando associação com síndrome nefrótica (SN) caracterizada por
proteinúria, hipoalbuminemia e hipercolesterolêmica foram descritos por Shetty e
Aviles (1999). Outros autores já relataram associação entre Toxocaríase e doença renal
(Nada et al., 1996; Zotos et al., 2006).
Alguns autores especulam que toxocaríase tem que ser considerada no
diagnóstico diferencial das doenças renais, especialmente àquelas que não respondem
ao tratamento tradicional (Hassan; El-Manawaty, 1994; Nada et al., 1996).
Os hamsters infectados desenvolveram uma modesta glomerulonefrite
mesangioproliferativa focal, principalmente durante a fase tardia da infecção, com a
presença de depósitos de antígenos nos glomérulos visualizados por microscopia
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imunoeletrônica, e depósitos de imunoglobulinas e complemento detectados por
imunofluorescência. A notar que os depósitos de antígenos foram observados em todos
os grupos de animais infectados, sendo possível, portanto também uma ligação local de
anticorpo e antígeno, localizados em glomérulos durante o processo fisiológico de
“clearence”.
Esses achados experimentais reforçam uma possível semelhança com o
envolvimento glomerular secundário visto em outras infecções parasitárias no homem
como a leishmaniose e esquistossomose (De Brito et al., 1975; Nussenzveig et al.,
2002).
No modelo de hamster a glomerulonefrite mesangioproliferativa não foi difusa, e
sim focal, diferindo de outras doenças crônicas como esquistossomose e leishmaniose
visceral (Sartori et al., 1987; De Brito et al., 1998), e os depósitos de imunoglobulinas
foram geralmente segmentares no glomérulo.
Outro modelo experimental murino de toxocaríase demonstrou glomerulonefrite
mesangioproliferativa, com expansão mesangial da maioria dos glomérulos. Alguns
glomérulos demonstraram severa hialinose, com marcada adesão da cápsula de
Bowman (Hassan; El-Manawaty, 1994). Esses resultados sugerem uma cronificação da
doença experimental glomerular. Tais achados não foram observados em nosso modelo
experimental.
O aumento de expressão de IL-4 observado no presente trabalho indica uma
significante resposta Th2, e está de acordo com infecção experimental em camundongo,
ao passo que o inexpressivo resultado da IL-10 e IFN-γ podem estar relacionados ao
tamanho do inóculo utilizado, pois já foi demonstrado que ocorre um aumento da
expressão dessas citocinas ao aumentar-se o inóculo (Pinelli et al., 2007).
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O antígeno TES estimula resposta de células T em humanos, evidenciando uma
resposta Th2 (Maizels, 2013). Uma importante consequência da indução de células de
resposta Th2 é a diminuição da atividade de citocinas Th1. Resposta imune Th1 baseada
no mecanismo efetor pode limitar a sobrevivência do parasita, e a supressão dessa
resposta poderia ter um papel biológico de crucial importância para helmintos
(Finkelman et al., 1991).
Em contrapartida, em infecções por helmintos em geral uma combinação de
resposta imune Th1 e Th2, muitas vezes é necessária para resolução adequada da
infecção. Citocinas Th2 modulam uma excessiva reação inflamatória, protegendo o
hospedeiro não somente da infecção por si, mas dos danos causados pela irrestrita
inflamação mediada por células Th1 (Maizels; Yazdanbakhsh, 2003).
Apesar de no estudo experimental realizado por Cuéllar et al. (2001) com cepas
diferentes de camundongos a resposta predominante ser Th2, foram encontradas
imunoglobulinas IgG1 e IgG2, sugerindo que tanto a resposta Th1, quanto a resposta
Th2 são ativadas. Fan et al. (2003) também encontraram dados semelhantes em infecção
experimental em camundongo, detectando imunoglobulinas IgG2a e IgG3, estimuladas
por interferon-γ, citocina Th1 e IgG1 e IgE, estimuladas por IL-4, citocina Th2.
Em recente análise de níveis de citocinas no soro de crianças com manifestações
pulmonares associadas à infecção por T. canis realizado por Nagy et al. (2012), foi
mostrado que antígenos TES ativaram não somente resposta Th2, mas também houve
um aumento significativo do nível de interferon-γ, uma citocina típica Th1, que é
também fundamental para a formação de granulomas.
A produção de citocinas por células imunes é alterada pela infecção por T. canis,
a qual modula o sistema imune do hospedeiro (Kuroda et al., 2001). Em cadelas, que
são hospedeiros definitivos, durante a gestação ocorre uma reativação da infecção,
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favorecendo a infecção transplacentária. Essa reativação durante essa fase,
possivelmente é devido à imunossupressão mediada por aumento de IL-10 e diminuição
de Interferon-γ, favorecendo a transmissão do parasita. Já nos filhotes após o
nascimento ocorre uma diminuição de IL-10, favorecendo condições apropriadas para
progressão da infecção adquirida por via transplacentária, por inibição de formação de
granulomas, e na fase tardia da infecção (entre 7 a 10 semanas), ocorre um aumento de
interferon-γ, favorecendo a estabilização da infecção (Torina et al., 2005).
Outra citocina que poderia ter sido incluída em nosso estudo e que talvez tenha
importância na infecção por T. canis seria a IL-12, que tem como uma de suas funções a
produção de IFN-γ. Em estudo sobre produção de citocinas por macrófagos de
camundongos infectados por T. canis, Kuroda et al. (2001) verificou que a IL-12 foi
suprimida em infectados. A dificuldade de obtenção de um primer dessa citocina
desenvolvido para utilização em hamster inviabilizou a inclusão da mesma em nosso
estudo.
Outros moduladores de resposta imune já estão sendo estudados nessa
parasitose. Antígenos de excreção e secreção de T. canis podem ativar numerosas
células, como células dendríticas, linfócitos TCD4+/CD8+, células Natural Killer e
Células T regulatórias, para produzir citocinas e contribuir para homeostase imune
(Nagy et al., 2012). Recentemente em modelo de toxocaríase experimental em
camundongo, foi descrita uma expansão do subconjunto de células T supressoras Foxp3
células T regulatórias, que pode sustentar a modulação da resposta imune sistêmica a
infecção (Othman et al., 2011; Maizels, 2013).

6 CONCLUSÕES
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1.

O hamster demonstrou ser um modelo experimental eficiente para
toxocaríase, demonstrando histopatologicamente a migração somática,
característica de hospedeiros paratênicos, e boa resposta imunológica,
Entretanto este modelo é mais adequado para infecções de curto prazo.

2.

A resposta imunológica avaliada por qRT-PCR, com elevado nível da
expressão de IL-4, sugerem uma resposta Th2, mas a tendência de aumento
de IL-10 e IFN-γ poderia sinalizar uma resposta mista Th1 e Th2.

3.

Apesar das limitações de um modelo experimental os achados de depósitos
de

imunoglobulinas

no

glomérulo,

ocasionalmente

relacionada

à

glomerulonefrite mesangioproliferativa, suportam a possibilidade de que
glomerulonefrite mesangioproliferativa com

síndrome nefrótica

humanos possa vir a ser uma manifestação alternativa de toxocaríase.

em

7 ANEXOS
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Anexo A. Carta de aprovação da Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de
Medicina Tropical de São Paulo
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Anexo B. Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina da USP
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Abstract Toxocariasis is a globally distributed parasitic infection caused by the larval stage of Toxocara spp. The typical
natural hosts of the parasite are dogs and cats, but humans can
be infected by the larval stage of the parasite after ingesting
embryonated eggs in soil or from contaminated hands or
fomites. The migrating larvae are not adapted to complete their
life cycle within accidental or paratenic hosts like humans and
laboratory animals, respectively, but they are capable of invading viscera or other tissues where they may survive and induce
disease. In order to characterize hamsters (Mesocricetus
auratus) as a model for Toxocara canis infection, histopathological and immunohistochemistry procedures were used to
detect pathological lesions and the distribution of toxocaral
antigens in the liver, lungs, and kidneys of experimentally
infected animals. We also attempted to characterize the immunological parameters of the inflammatory response and correlate them with the histopathological findings. In the kidney, a

correlation between glomerular changes and antigen deposits
was evaluated using immunoelectron microscopy. The hamster
is an adequate model of experimental toxocariasis for shortterm investigations and has a good immunological and pathological response to the infection. Lung and liver manifestations
of toxocariasis in hamsters approximated those in humans and
other experimental animal models. A mixed Th2 immunological response to T. canis infection was predominant. The hamster model displayed a progressive rise of anti-toxocaral antibodies with the formation of immune complexes. Circulating
antigens, immunoglobulin, and complement deposits were
detected in the kidney without the development of a definite
immune complex nephropathy.
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Toxocariasis is a globally prevalent parasitic infection caused
by the larval stage of Toxocara spp. The predominant natural
hosts of Toxocara canis and Toxocara cati (both members of
the family Ascaridoidea) are canides and felines, respectively.
T. canis is a common intestinal nematode parasite of dogs
(Akao and Ohta 2007; Despommier 2003). The parasite is
very common in puppies, and a strong immunity begins in
most dogs by 2–3 months of age.
Consequently, among well-kept dogs that were dewormed
as young puppies, infection is uncommon. Disease typically
occurs under conditions of suppressed immunity due to
malnourishment or some other concurrent disease or by being
exposed to reinfection with a low infective dose, as recently
reported by Fahrion et al. (2008). Following infection, larvae
undergo extensive migration through the liver and lungs
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before migrating back to the intestine where they complete
their development and begin to shed eggs into the host’s feces
(Despommier 2003).
Humans can be infected by T. canis, in its larval stage, by
ingesting embryonated eggs in soil, from contaminated hands
or fomites, or consuming raw viscera and muscles of infected
paratenic hosts. The migrating larvae are not adapted to complete their life cycle within accidental or paratenic hosts like
humans and common laboratory animals, but they are capable
of invading the viscera where they may survive for many
months or years (Glickman and Schantz 1981).
Clinical manifestations of toxocariasis vary from asymptomatic to severe organ injury. The most common clinical
forms are visceral and ocular toxocariasis (Despommier
2003). Other minor forms of the disease include chronic
weakness, digestive pain, headache, cutaneous allergic signs
(itchy rash, pruritus, and/or cough), and diffuse myalgia.
These syndromes have been described as “covert
toxocariasis” (in Irish children) or “common toxocariasis”
(in French adults) (Despommier 2003; Fillaux and Magnaval
2013; Rubinsky-Elefant et al. 2010). Visceral larva migrans
(VLM), initially defined by Beaver et al. (1952), is a syndrome caused by Toxocara larvae that is characterized by
extreme chronic eosinophilia accompanied by eosinophilrich granulomatous lesions in an enlarged liver together with
pulmonary infiltration. Patients with VLM may display fever,
hepatosplenomegaly, hypergammaglobulinemia, pruritic
rashes, and bronchospasm, but most have mild or no symptoms. For this reason, Toxocara infection is suspected only
after incidental findings, such as sustained eosinophilia.
Ocular larva migrans (OLM) first was described by Wilder
in 1950 (Wilder 1950) after the identification of nematode
larvae in eosinophilic granulomas from the enucleated eyes of
children with retinoblastoma. OLM is a self-limiting disease
usually caused by the migration of Toxocara spp. larvae to the
eye.
The degree of tissue damage in Toxocara spp. infections
and the concomitant signs and symptoms vary with regard to
the severity of infection, the organs invaded, and the immunological response of the host. However, the liver, lungs, and
central nervous system, including the eyes, appear to be most
sensitive. Renal manifestations, such as nephrotic syndrome
in humans and glomerular pathology, have been described as
outcomes of T. canis infection; this is similar to other parasitic
infections in humans and experimental animals (Casarosa
et al. 1992; Shetty and Aviles 1999). Mice usually are the
model animals of choice for studying experimental
toxocariasis.
The aim of the current study was to characterize hamsters
(Mesocricetus auratus) as a model for T. canis infection using
standard histopathological procedures and immunohistochemistry to detect the distribution of toxocaral antigens in
the lung, liver, and kidney. An attempt to characterize the

immunological parameters of the inflammatory response of
the experimental host also was made. Finally, we evaluated
the correlation between glomerular manifestations and local
antigen deposits using immunoelectron microscopy.

Methods
Histopathology T. canis eggs were obtained from adult female worms, and embryonated eggs were prepared as described previously (Glickman and Summers 1983). Hamsters
were housed in the animal facility of the Institute of Tropical
Medicine, S. Paulo University (IMT), and were maintained on
commercial pellet food and water ad libitum. Six groups of
five male hamsters each (mean weight, 180 g) were orally
exposed to 750 embryonated eggs by gavage (Ollero et al.
2008). Hamsters were sacrificed at 4, 6, 10, 15, 30, and 45 days
postinfection, and liver, lung, and kidney fragments were
routinely fixed in 10 % buffered formalin (pH 7.2), processed,
embedded in paraffin, sectioned at 3–4-μm thickness, and
stained with hematoxylin and eosin. For each group, five
normal, uninfected hamsters were sacrificed and used as controls. Another experiment was performed with sacrifice of the
animals 5, 15, and 30 days after infection. All experiments
were performed in accordance with the recommendations for
the care and use of laboratory animals of the Institute of
Tropical Medicine. The protocol was approved by the Committee on the Ethics of Animal Experiments (Permit #009/08).
Immunohistochemistry assay Two antisera, one polyclonal
and one monoclonal, were used. Both antibodies were produced in the Laboratory of Seroepidemiology and
Immunobiology of the IMT. Polyclonal antibody to larval
T. canis excretory/secretory (TES) antigens was raised in
rabbits using a standard procedure (Bowman et al. 1987a). A
monoclonal antibody to larval TES antigens (designated
B6C3) first was obtained by immunizing BALB/c mice using
a previously described protocol (Bowman et al. 1987b). Subsequently, monoclonal antibodies were raised using a method
described previously (de St Groth and Scheidegger 1980). An
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with TES antigens and an indirect fluorescent antibody assay were used for
the detection of specific immunoglobulin (Ig)-producing hybrids and larval surfaces. Both antibodies were purified using
Protein A Sepharose CL-4B (Thermo Scientific, USA). Lung,
liver, and kidney sections (3–4 μm thick) were analyzed using
EnVision (Dako, USA) immunohistochemistry methods. For
antigen retrieval, sections were microwaved in 10 mM citrate
buffer (pH 6.0). The polyclonal antibody was used at a 1:150–
1:200 dilution, and the monoclonal antibody at a 1:100 dilution and an appropriate secondary antibody, a Novolink polymer—horseradish peroxidase (HRP) (Novocastra, UK). Staining was completed using the chromogen solution, 3,3′-
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diaminobenzidine (DAB), or alkaline phosphatase as substrates. All specimens then were lightly counterstained with
Harris hematoxylin.
Immunofluorescence (IF) IF reactions were performed to detect Igs and complement C3 deposits in hamster kidneys.
Snap-frozen tissue was cut into 4-μm-thick sections. From
the 15 hamsters infected, kidneys from 5 hamsters at 5, 15,
and 30 days postinfection and 8 control kidneys from normal
(noninfected) hamsters were used. The sections were fixed in
acetone, washed with phosphate-buffered saline (PBS, pH
7.2), and incubated in a moist chamber with antisera. Indirect
IF was performed to detect Ig deposits in hamster kidneys. A
commercial monoclonal anti-hamster Ig (IgM and IgG clone
HG-31; Sigma Chemical, USA) was used at an optimal dilution of 1:2000. The secondary antibody (Sigma Chemical,
USA) was a goat anti-mouse IgG fluorescein isothiocyanate
(FITC)-labeled antibody at an optimal dilution of 1:200. Normal hamster kidney cryostat sections were used as negative
controls. Liver tissue sections from infected hamsters were
used as positive controls because Igs could be detected in the
inflamed connective tissue of the portal spaces. C3 deposits in
glomeruli were detected using direct IF. An anti-mouse C3,
kindly supplied by Dr. M. Laurenti, also detected hamster C3
and was used at an optimal dilution of 1:75. The positive
control for C3 deposits consisted of fragments of mouse and
hamster hind footpad skin that had been locally inoculated
with Leishmania amazonensis promastigotes (Laurenti et al.
1996, 2004). Fragments of normal hamster kidneys and of
normal hind footpad skin from hamsters and mice were used
as negative controls.
Immunoelectron microscopy Immunoelectron microscopy
was performed essentially as described elsewhere (De Brito
et al. 1998, 1999) using the monoclonal antibody, B6C3. The
kidneys of 17 hamsters were used, corresponding to 4 days (2
kidneys), 6 days (2 kidneys), 10 days (3 kidneys), 15 days (5
kidneys), and 30 days (5 kidneys) after infection. To control
for potential nonspecific binding of the secondary antibody,
the reaction was performed with the primary antibody replaced with normal hamster serum. The experimental model
was not evaluated beyond 30 days postinfection because renal
amyloidosis is prone to develop 30–40 days postinfection.
ELISA for the detection of IgG anti-T. canis Serum samples
from all 15 hamsters sacrificed before infection or 5, 15, or
30 days after oral infection with 750 embryonated T. canis
eggs were used. The control group consisted of 15 normal
hamsters. TES antigens were obtained as described previously
(De Savigny 1975), with some modifications (Elefant et al.
2006). Ascaris suum adult worm extract (AWE) was produced
as described previously (Kanamura et al. 1981), with some
modifications (Elefant et al. 2006). Anti-Toxocara IgG

antibodies were detected by ELISA based on the method
described by De Savigny et al. (1979), with some modifications (Elefant et al. 2006). Polystyrene plates were sensitized
with TES antigen solution (1.9 μg/mL in 0.1 M carbonatebicarbonate buffer [pH 9.6], 100 μL/well) at 37 °C for 1 h and
then at 4 °C for 18 h. A blocking solution of 5 % skim milk
(Molico, Nestlé) in 0.01 M PBS (pH 7.2) containing 0.05 %
Tween 20 (PBS-T) (200 μL/well) then was added for 2 h at
37 °C. All sera were pre-absorbed with AWE (25 μg/mL) in a
solution of 1 % skim milk in PBS-T to remove nonspecific
antibodies. Serum samples were processed by twofold serial
dilutions in PBS-T from 1:50 to 1:6400 (100 μL/well) and
were incubated at 37 °C for 30 min. An anti-hamster (IgG and
IgM) monoclonal antibody (Sigma Chemical, USA), diluted
1:10,000 in PBS-T (100 μL/well), was added, and samples
were incubated at 37 °C for 40 min. Samples then were
incubated with a HRP-conjugated anti-mouse Ig (Sigma
Chemical, USA), diluted 1:1000 in PBS-T (100 μL/well), at
37 °C for 40 min. Washes with PBS-T were performed in
triplicate after each incubation. The chromogen substrate,
ortho-phenylenediamine (OPD; 100 mL/well, 0.4 mg/mL,
Sigma Chemical, USA), in 0.05 M citrate buffer (pH 5.0)
and 30 % hydrogen peroxide (0.4 μL/mL) then was added.
The reaction proceeded for 20 min at 37 °C and was terminated with 50 μL of 2 N H2SO4. The assay was monitored
with negative and positive serum samples and a blank (without serum). The absorbance was determined at 492 nm using
an automatic 7 microplate reader (Titertek Multiskan MCC/
340, Labsystems, Finland). Cutoff values were calculated
based on the mean absorbance of negative control serum
samples±2 standard deviations (0.106).
Detection of circulating TES antigens by sandwich
ELISA Polystyrene plates were sensitized with rabbit antiTES polyclonal antibody (15 μg/mL in 0.1 M carbonatebicarbonate buffer, pH 9.6, 50 μL/well; Laboratory of
Seroepidemiology and Immunobiology of the IMT) at 37 °C
for 2 h. Subsequently, samples were incubated at 4 °C for 18 h.
A blocking solution of 5 % fetal bovine serum (100 μL;
Cultilab, Brazil) in PBS-T was added at 37 °C for 1 h. Serum
samples then were treated with ethylenediamine tetraacetic
acid (EDTA) to dissociate antigen complexes (Bowman
et al. 1987). Briefly, sera were mixed with an equal volume
of 0.1 M EDTA (pH 7.5) and heated at 100 °C for 10 min.
Samples then were centrifuged at 10,800×g at 4 °C for
10 min. The resulting supernatants were used for ELISA
(50 μL/well), and samples were incubated for 2 h at 37 °C
and subsequently for 18 h at 4 °C. Different dilutions of TES
also were incubated to generate a standard curve. After three
washing cycles, plates were incubated with 50 μL/well of
mouse anti-TES monoclonal antibody (130 μg/mL; Laboratory of Seroepidemiology and Immunobiology of IMT-SP) at
37 °C for 1 h. The mouse anti-TES monoclonal antibody had
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been pre-absorbed with 10 % normal rabbit serum in PBS-T at
4 °C for 24 h. After three washing cycles with PBS-T, HRPconjugated anti-mouse Ig (Sigma Chemical, USA) diluted
1:1000 in PBS-T plus 10 % normal rabbit serum (50 μL/well)
was added, and samples were incubated at 37 °C for 40 min.
All washes were performed in triplicate with PBS-T. As a
chromogen substrate (50 μL/well), OPD in 0.05 M (pH 5.0)
citrate buffer (0.5 mg/mL) and 30 % H2O2 (0.5 μL/mL) were
added, and samples were incubated for 30 min at 37 °C. The
reaction was stopped with 25 μL of 2 N H2SO4, and the
absorbance was determined at 492 nm.
Between-group comparisons of specific anti-TES antibodies and circulating antigens were made using the MannWhitney test (for two groups) and the Kruskal-Wallis test
(for three or more groups) with Sigma Stat 3.5 software
(USA). The level of significance was set accepting a type 1
error of 5 % (α=0.05 %).
RNA isolation, reverse transcription, and real-time reverse
transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) RNA
preparation and processing techniques were essentially as
described by Chomczynsky and Sacchi (1987). In brief, total
RNA was isolated from liver samples using TRIzol reagent
(Invitrogen, USA). Contaminating DNA was removed by
treatment with ribonuclease-free deoxyribonuclease I. Realtime RT-PCR was performed as described by Bilate et al.
(2008). Briefly, cDNA was reverse-transcribed from 5 μg of
total RNA using SuperScript I RT (Invitrogen, USA). Subsequently, messenger RNA (mRNA) expression was analyzed
by real-time quantitative PCR using SYBR Green I PCR
Master Mix (Applied Biosystems, USA) and 250 nmol/L
sense and antisense primers on Applied Biosystems® 7500
Real-Time PCR Systems. The following primers were designed using Primer Express v.3.0 software (Applied
Biosystems, USA): glyceraldehyde phosphate dehydrogenase
(GAPDH) (DQ403055), 5′-CTGACATGCCGCCTGGAG-3′
a n d 5 ′ - T C A G T G TA G C C C A G G AT G C C - 3′ ; I F N γ
(AF034482), 5′-GAAGCTCACCAAGATTCCGGTAA-3′
and 5′-TTTTCGTGACAGGTGAGGCAT-3′; IL10
(AF046210), 5′-GGCAACTGCAGCGCTGTC-3′ and 5′AGACGCCTTTCTCTTGGAGCTTAT-3′; and IL4
(AF046213.1), 5′-CTCCACGGAGAAAGACCTCATCT-3′
and 5′-TGGAATTGTTCTTCAAGCACAGG-3′. After every
PCR cycle, an amplicon melting point curve was obtained.
This process yielded a single peak when the annealing temperature recommended by Primer Express was used,
confirming the specificity of the reaction. GAPDH mRNA
expression was measured as a normalization control. The
choice of endogenous genes is of paramount importance in
quantitative PCR (qPCR), and the best candidate is that which
displays little variation among samples. One alternative that is
used when no single gene is stable enough is the use of several
endogenous housekeeping genes.

In the case of hamster tissues, one shortcoming is that since its
genome has not been sequenced yet, we only have the sequence of GAPDH as endogenous housekeeping gene. We
have followed the procedure to certify whether the GAPDH
endogenous gene is adequate for the qPCR reaction in the
hamster tissue in the current manuscript. We found that the
average GAPDH level in all samples (control + experimental
samples in all time points) was 17.4 with a standard deviation
of 1.1, a satisfactory number, showing that GAPDH expression does not change significantly upon disease induction. We
have previously validated the GAPDH gene as a single reliable endogenous housekeeping gene marker in the hamster
(Bilate et al. 2007, 2008)
The relative amount of mRNA was calculated using the
2−ΔΔCt method.
Statistical analysis was performed by unpaired Student’s t
test. Results were expressed as mean±standard error of the
mean.

Results
Histopathology and immunohistochemistry Larvae at 4–
10 days postinfection were detected in the liver
(Fig. 3b) and were reactive to polyclonal and to monoclonal sera. The portal spaces occasionally displayed
slight focal inflammatory infiltrates corresponding to
macrophages and large lymphocytes intermingled with a
few neutrophils. The polyclonal antibody reacted with
TES antigens in the cytoplasm of enlarged Kupffer cells
in the sinusoidal lining. Macrophages of the portal
spaces also harbored TES antigens, as demonstrated by
their reaction with polyclonal and monoclonal antibodies.
The main histopathological finding was groups of mononuclear cells and a few granulocytes scattered along the
liver sinusoids at the midzonal region of the liver lobule
surrounding either isolated or groups of hepatocytes;
these cells exhibited mild regressive changes particularly
represented by acidophilic cytoplasm (Fig. 1a, d).
In the lungs, TES antigens were present in a few intraalveolar macrophages and infrequently in cells of the
bronchial lining (Fig. 3a). TES antigens also were detected in peribronchial spaces and lymphatic nodules. At
4 and 6 days postinfection, we observed a focal reactivity of cells of the alveolar lining and detected an interstitial and alveolar nodular infiltration of macrophages,
lymphocytes, and a few granulocytes in the lung parenchyma; this could be approximated as the pulmonary
counterpart of the midzonal lesion in the lobule of the
liver (Fig. 1b, c). A few remnants of the bronchiolar
epithelial lining may be present at the central part of
the inflammatory pulmonary nodule.
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Fig. 1 a Midzonal lesion of the liver in toxocariasis with dense
mononuclear inflammatory infiltrate. Hepatocytes close to the
inflammatory infiltrate exhibit acidophilic cytoplasm. Arrow points to
fragments of larvae inside a probable dilated central vein. 6th day
postinfection. Hematoxylin-eosin stain (HE). b Nodular initial
pulmonary lesion in lung in toxocariasis. Alveolar linings are made up
of prominent type 1 pneumocytes and hemorrhage, and inflammatory
mononuclear cells are present in the alveolar lumen. 6th day
postinfection. HE. c Detail of the pulmonary lesion. Alveolar lining is
made of prominent pneumocytes 1 and in the alveolar lumen, red blood
cells, few mononuclear cells, eosinophils, and fibrin are present. 6th day
postinfection. HE. d Detail of the midzonal liver lesion in toxocariasis.

Dense intra-sinusoidal mononuclear inflammatory infiltrate close to
groups of damaged hepatocytes with acidophilic cytoplasm. CV
designates a probable dilated centrilobular vein. Arrow indicates a small
fragment of larvae inside a hepatic sinusoid. 10th day postinfection. HE. e
Early granulomatous inflammation at a portal space of the liver.
Mononuclear cells without definite differentiation toward epithelioid
cells are seen surrounding a central area where granulocytes, including
eosinophils, are present. Close to hepatocytes are elongated structures
interpreted as proliferated small bile ducts. 15th day postinfection. HE. f
Definite confluent epithelioid granulomas in the lung with part of the
peripheral mononuclear inflammatory cells halo visible. 15th day
postinfection. HE

A mononuclear inflammatory infiltrate predominated in
areas around terminal bronchioles and in small branches of
the pulmonary artery. Hemorrhage was detected frequently

close to or inside the inflammatory nodules. Occasionally, the
inflammatory infiltrate was more diffuse, suggesting acute
interstitial pneumonia.
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The kidneys were unremarkable at 4 days postinfection
except for one larva detected in the renal interstitium in one
animal.
At 10 days postinfection, portal inflammation was more
frequent, with occasional small areas of piecemeal necrosis
(interface hepatitis) and focal progression of the inflammatory

infiltrate into the liver lobule. However, the midzonal inflammatory areas remained the predominant finding with macrophages, lymphocytes, neutrophils, and eosinophils present.
TES antigens, detected by both sera, were present in macrophages, including Kupffer cells. Again, the detection of TES
antigens by the monoclonal antibody was more predominant

Fig. 2 a Fragment of larvae in the liver surrounded by marked
inflammatory reaction made up chiefly by granulocytes, particularly
eosinophils, close to a granulomatous reaction with epithelioid cells
around a center where granulocytes, particularly eosinophils, are
present. 15th day postinfection. HE. b Well-defined epithelioid
granuloma in the liver with a peripheral halo of mononuclear cells,
intermingled with eosinophils. Eosinophils are also detected
occasionally among epithelioid cells. 15th day postinfection. HE. c

Elongated epithelioid granuloma close to a portal space with a marked
inflammatory infiltrate of mononuclear cells, particularly lymphocytes.
15th day postinfection. HE. d Portal space of the liver with a nodular
infiltrate of mature lymphocytes (secondary lymphoid follicle). 30th day
postinfection. HE. e Toxocariasis. Glomerulus with a focal mesangial cell
hyperplasia. 15th day postinfection. HE. f Toxocariasis. More definite,
but still focal, mesangial cells hyperplasia of the glomerulus. 45th day
postinfection. HE
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in the portal spaces (Fig. 3c). Larvae were more frequently
presented in the liver, and in one animal, larvae were observed
beneath the endothelial lining of a suprahepatic vein. Few
small, poorly arranged granulomas with a predominance of
macrophages were seen in portal spaces, often without definitive associations with larvae remnants. TES antigens were
detected using polyclonal antibody in isolated macrophages at
the periphery and inside the granulomas (Fig. 3d).

The lungs exhibited inflammatory nodules with clearly
reactive pneumocytes, lymphocytes, macrophages, few neutrophils, and eosinophils at 10 days postinfection. As with
other experimental groups, TES antigens were demonstrated
by both antisera in alveolar and interstitial macrophages. An
accentuation of acute interstitial pneumonitis was observed
with macrophages grouped tightly together in some areas,
suggesting early granulomatous arrangement.

Fig. 3 a Bronchial epithelium with toxocaral antigen deposits.
Immunohistochemistry, DAB and hematoxylin, 10th day postinfection.
b Immunohistochemistry demonstrating larvae fragments in the liver.
DAB and hematoxylin. 10th day postinfection. c Macrophages in liver
portal space with toxocaral antigen/s. Immunohistochemistry, DAB and
hematoxylin, 10th day postinfection. d Epithelioid granuloma showing

few macrophages with toxocaral antigen/s. Immunohistochemistry, DAB
and hematoxylin, 10th day postinfection. e Granular confluent deposits of
complement C3 in the hamster glomerulus. 30th day postinfection.
Immunofluorescence. f Immunoglobulin (IgG-IgM) glomerular
deposits. Immunofluorescence, 30th day postinfection
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Fig. 4

a Gold-labeled toxocaral antigen/s in the glomerular basement
membrane (marked). There is partial effacement of epithelial cells foot
process. Immunoelectron microscopy, 6th day postinfection. b Goldlabeled toxocaral antigen/s are detected in the cytoplasm of mesangial
cell and mesangial matrix (marked). Immunoelectron microscopy, 15th
day postinfection. c Gold-labeled toxocaral antigen/s detected in the
mesangial matrix. Immunoelectron microscopy, 30th day postinfection.
d Gold-labeled toxocaral antigen/s detected together with electron-dense
immune-type deposits in the mesangial matrix (marked).
Immunoelectron microscopy, 30th day postinfection

IF IgG and IgM deposits were observed in 6 of 15 inoculated
animals using indirect IF. Mesangial deposits usually were
focal in the glomerulus and affected few glomeruli in the
kidney (Fig. 3f). Complement deposits, observed in five inoculated animals, presented as small granules apparently located
in the mesangial region (Fig. 3e). In four animals, Igs and
complement were present, and in one animal, only complement was detected. In four hamsters, Igs and complement
were absent from the glomerulus.

The kidneys displayed groups of glomeruli with a modest
mesangial expansion (Fig. 2e). Few interstitial small, focal
TES antigen deposits were observed with polyclonal antibody
staining in the interstitium of the upper medullary zone.
Fifteen days postinfection, macrophages predominated in
liver midzonal inflammatory nodules; these occasionally
progressed to epithelioid granulomas (Fig. 2c) with or without
small central areas of necrosis composed mostly of cellular
debris (Figs. 1e and 2a, b). The inflammatory nodules were
closer to the portal spaces but still occurred at the midzonal
region of the lobule. Larvae presented less frequently at
15 days postinfection, but portal granulomatous inflammation
was increased with macrophages occasionally predominating
over epithelioid cells and with isolated giant cells observed.
Notably, we observed the ectopic formation of lymphoidlike aggregates in one animal. These aggregates contained a
few macrophages and plasma cells at the portal spaces and
resembled a pseudolymphoma infiltration (Fig. 2d).
Lung tissue exhibited areas of acute interstitial pneumonitis
and the presence of TES antigens in macrophages, as noted
primarily by polyclonal antisera. Obvious epithelioid granulomas were observed in a few cases (Fig. 1f).
Larvae presented in the kidney interstitium at 15 days
postinfection and glomerular mesangial changes were comparable to those observed at previous time points.
Histopathological findings were essentially similar at
30 and 45 days postinfection but declining when compared with previous time points. Larvae were detected
less frequently, and their remnants could be observed in
small portal liver granulomas with few giant and epithelioid cells. However, macrophage activity persisted with
engulfed TES antigens observable by both antisera. Portal formation of ectopic lymphoid aggregates was seen in
a few cases and was intermingled with macrophages
harboring TES antigens.
Interstitial pneumonia was slight or absent at 30 and 45 days
postinfection. In one case, larval remnants were observed in
the pulmonary interstitium. Small interstitial inflammatory
nodules presented rarely with deposits of ferric pigment in
macrophages.
Kidney tissue displayed groups of glomeruli with mild
mesangial expansion, as noted for previous time points
(Fig. 2f). In one case, larvae were identified in the interstitium.

Immunoelectron microscopy TES antigens could be detected
in the glomeruli in all groups of animals, and immunogold
labeling was present in the glomerular membrane (Fig. 4a)
and cytoplasm of mesangial cells (Fig. 4b), particularly at 15
and 30 days postinfection. Gold-labeled antigen deposits were
observed at 30 and 45 days postinfection in the glomerular
basal membrane near mesangial cells, over the matrix
(Fig. 4d), and rarely, in the foot processes of the glomerular
epithelial cells. Small electron-dense deposits of probable
immune origin were seen occasionally in the glomerular basal
membrane and over the matrix (Fig. 4d).
Serology Regarding the detection of anti-TES antibodies, the
median optical densities of infected hamsters were significantly higher than those of control animals, which showed no antitoxocaral antibodies (Mann-Whitney, p=0.042). In infected
hamsters, specific anti-TES antibodies were present at 15 days
postinfection and rose from 1:200 to 1:6400 (mean 1:1600) by
day 30 (Kruskal-Wallis, p=0.002) (Fig. 5). Regarding antigen
detection, the median optical density of infected hamsters was
significantly higher than that of control animals (Mann-Whitney, p=0.035) (Fig. 6). Circulating antigens were most increased 5 days postinfection and decreased with time thereafter, although the decrease was not statistically significant
(Kruskal-Wallis, p=0.163).
Expression of cytokine mRNA The mRNA expression levels
of interleukin (IL)-4, IL-10, and interferon (IFN)γ were
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Fig. 5 Detection of IgG anti-Toxocara canis antibodies, in hamsters infected
with Toxocara canis eggs, by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
*Statistically significant (Kruskal-Wallis, p=0.002; Tukey Test, p<0.05)
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Fig. 6 Detection of circulating toxocaral antigens, in hamsters infected
with Toxocara canis eggs, by enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA). *Statistically significant (Mann-Whitney, p=0.035)

measured in the livers of experimental animals at 15 and
30 days postinfection and in uninfected controls. We observed
a 316 % increase in the expression of IL-4 mRNA at 30 days
postinfection, compared to uninfected controls, and a 415 %
increase at 30 days postinfection compared to 15 days postinfection. We observed nonsignificant increasing trends in IL10 and IFNγ mRNA expression at 30 days postinfection,
compared to 15 days postinfection (Fig. 7).

Discussion
In its natural host, Toxocara-infective larvae hatch from eggs
in the small intestine, penetrate the intestinal wall, and migrate
through vessels to the liver and lungs. In the lungs, larvae
enter the alveoli, molt, and ascent the bronchi and trachea.
Larvae then are swallowed and reenter the small intestine,
where they mature. In addition to their passage through the
liver and lungs, larvae may undergo extensive somatic migration (Kazacos 1997). Larval antigens become distributed
throughout body fluids and likely are excreted by the kidneys
in natural and paratenic hosts.
Histopathological findings and antigen distributions illustrate the paratenic host’s immunopathologic response to the
parasitic cycle. This response is somewhat comparable between hamsters and humans (De Brito et al. 1994; Musso et al.
2007). TES antigens are detected in cells of the mononuclear
phagocytic (reticuloendothelial) system, especially mononuclear phagocytes of the liver and intra-alveolar and
peribronchial macrophages of the lung.
Acute focal interstitial pneumonia is a rare extension
of nodular areas of parenchymal inflammation. It is characterized by toxocaral antigens that initially deposit in
the lung interstitium and elicit a mononuclear response
that decreases during the late phase of the infection. We
speculate that hypersensitivity pneumonitis, described by
Klein et al. (2010), might also play a role in the pathogenesis of this interstitial inflammatory response.

Fig. 7 mRNA levels of IL-4, IL-10, and IFNγ in liver tissue. Levels were
assessed with the real-time reverse transcriptase (RT)-PCR methodology.
a IL-4. b IL-10 c IFNγ

Successful phagocytic activity by macrophages requires
the participation of reactive oxygen metabolites, which
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are generated during the oxidative metabolic burst under
stimulatory conditions (Fan et al. 2004).
The detection of TES antigens in the bronchiolar lining
indicates the migration of larvae up the bronchus. We speculate that this finding, if present in humans, might contribute to
the pathogenesis of bronchospasm.
During the initial phase of the infection, innate immunity
predominates in the host with a marked presence of mononuclear phagocytes. As the infection progresses, the adaptive
immune response is expressed chiefly as granulomatous inflammation, but the mononuclear phagocytic response is maintained to some extent. Granulomas appear to express both Th1and Th2-mediated immunological responses during this phase.
Th1 coincides with IgE production, and eosinophilia is associated with the Th2-mediated response (Fan et al. 2013).
In humans and experimental helminth models, TES antigens are exemplary Th2-cell inducers that are associated with
high-level tissue eosinophilia, mucosal mastocytosis, and IgE
production. However, several interesting exceptions to this
rule exist, including initial Th1 stimulation (Maizels and
Yazdanbakhsh 2003).
The importance of IL-10 as a regulatory mediator has long
been recognized. The participation of regulatory T cells in the
host response to helminths has been reported recently
(Maizels 2013) and has been described specifically for T. canis
infection in mice (Othman et al. 2011).
A recent analysis of serum cytokines in children with
pulmonary manifestations associated with T. canis infection
(Nagy et al. 2012) indicated that TES products predominantly
activate the Th2 immune response, as seen in our experimental model, but TES antigens also significantly increased IFNγ,
a typical Th1-type cytokine that is important in the formation
of granulomas.
The liver granulomas detected in our experiment at 10 days
postinfection typically were poorly organized with few epithelioid cells and with intermingled inflammatory cells, such
as macrophages. These inflammatory cells occasionally harbored phagocytized antigens. Lymphocytes, plasma cells, and
granulocytes are also present. These findings support possibly
a Th2 response, as described in an experimental T. canis
infection in mice (Cuéllar et al. 2001; Fan et al. 2003).
More obvious “tuberculoid” epithelioid granulomas, as
expected in a Th1 response, were observed at 15 days postinfection. However, eosinophils present chiefly at the periphery
of the granulomatous response in these cases implicate still an
associated Th2 response. Notably, IgE and eosinophilia are
immune hallmarks to worm infections.
As with schistosomiasis, trichinelosis, or filarial worm
disease, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity is
present in toxocariasis. During late phases of infection,
epithelioid granulomas persist, owing to the continuous
supply of toxocaral antigens from encysted larva during
the infection.

Elevated IL-4 mRNA expression, which we detected in
liver tissue at 30 days postinfection, is consistent with a
significant Th2 response, which may be accompanied by a
trend toward increased IFNγ and IL-10 mRNA levels. These
conditions are suggestive of Th2 predominance with a mixedtype local immune reaction in the liver. Our findings are
consistent with those of Pinelli et al. (2007) who reported
nearly the same levels of IL-4 mRNA in pulmonary tissue at
30 days postinfection. The nonsignificant trends of increased
IFNγ and IL-10 that we observed may be related to the
inoculum size because smaller inocula elicited lower responses. IL-10 was only detectable with an inoculum of
1000 eggs in the report by Pinelli et al. (2007).
Our results are also in accordance with those of Torina
et al. (2005) who found increased levels of IFNγ and IL10 in plasma and peripheral blood mononuclear cells of
infected dogs.
We observed the formation of large ectopic portal lymphoid aggregates during the late phase of infection, with few
macrophages and plasma cells present. This intriguing pattern
is reminiscent of a pseudolymphoma and most likely results
from an inflammatory continuum that begins with diffuse
mononuclear infiltrates and progresses toward the development of lymphocytes into nodular secondary lymphoid follicles. Portal lymphoid follicle-like structures are nonspecific
but have been linked to chronic inflammatory diseases with an
immunologic background. This might be the status in our
experimental infection and could be related to toxocaral
antigens.
In toxocaral infection of the paratenic host, most of the
circulating antigens are derived from larvae and are present in
various host fluids. Host kidneys play an important role in the
disposal of circulating antigens from the peripheral blood. A
close relationship exists between the supply of parasite antigens and possible glomerular lesions, but the detailed pathogenic mechanism controlling lesion development is poorly
understood.
In chronic parasitic diseases, the host immune response
reacts to different antigens produced during the different phases
of the parasitic cycle (van Velthuysen and Florquin 2000). The
establishment of a glomerulopathy associated with a parasitic
infection requires persistent antigenic presentation to the kidneys, usually over a period of years, as in schistosomiasis (De
Brito et al. 1998, 1999; Nussenzveig et al. 2002) and less
frequently in visceral leishmaniasis (Sartori et al. 1987) and
other parasitic diseases (van Velthuysen and Florquin 2000).
Nonspecific mesangioproliferative glomerulonephritis, with
glomerular IgM-IgG and C3 usually detected by IF, is probably
the most frequent pattern of parasitic-associated glomerulopathy. In humans and various experimental animal models, the
mesangial area has been suggested as the first and principal
target of parasitic antigens (Casarosa et al. 1992; De Brito et al.
1998; Nussenzveig et al. 2002).
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Our hamster model proved to be a good model as far as
antibody response is concerned. It exhibited a progressive rise
in anti-toxocaral antibodies, possibly produced by the “classical” pathway or in the context of polyclonal B cell activation
and circulating antigens. In the detection of circulating antigens by sandwich ELISA, levels vary according to different
procedures, such as the use of polyclonal and/or monoclonal
antibodies, and the treatment of the samples to dissociate
antigen-antibody complexes, and also according to the
animal species. Bowman et al. (1987) in a study of infected
mice with T. canis reported that they found 1000 times less
levels of circulating antigens than another study by
Matsumura et al. (1984) in dogs. The decrease in circulating
antigens that we observed during the late phases of infection
likely resulted from clearance and/or metabolic changes, as
described previously by Bowman et al. (1987) and Robertson
et al. (1988). The development of immune complexes and the
detection of circulating antigens may reflect active metabolism of the parasite (Aguila et al. 1987). In human
toxocariasis, the high burden of infective larvae leads to
elevated antibody production, and the probable development
of immune complexes could be related to renal involvement.
Several investigators have described this relationship between
Toxocara spp. and renal disease (Nada et al. 1996; Shetty and
Aviles 1999; Zotos et al. 2006).
The infected hamsters developed a modest, focal, nonspecific mesangioproliferative glomerulonephritis, chiefly during
the late phase of infection. This condition was characterized
by the presence of glomerular antigen deposits, as seen by
immunoelectron microscopy, and by localized deposits of Igs
and complement, as detected by IF. Antigen deposits were
observed in all groups of infected animals, suggesting a binding of antibody to antigen that could have been “planted”
previously in glomeruli during the physiological process of
antigen clearance. Overall, our model suggests that conditions
exist for the development of preformed immune complexes
mediating glomerular disease over time.
The deposition of Igs and complement in the glomerular
mesangium and capillary walls is necessary to induce a
nephropathy-like membranoproliferative glomerulonephritis.
This can be associated with chronic infectious diseases involving persistent antigen presentation to the kidneys, such as
schistosomiasis and hepatitis C (Sethi and Fervenza 2012).
Unlike chronic diseases like schistosomiasis or visceral leishmaniasis, the mesangioproliferative glomerulonephritis in our
model was focal, rather than diffuse, in the kidneys, and Ig
deposits generally were segmental in the glomerulus, suggesting mild renal involvement.
Shetty and Aviles (1999) described a nephrotic syndrome
in a 7-year-old boy coincident with T. canis infection. Treatment with corticosteroids resulted in remission of renal symptoms and abatement of T. canis infection. However, idiopathic
minimal change disease, which poses a differential diagnosis

and might be present in a child with toxocariasis, needed to be
definitively ruled out in this clinical presentation. In an experimental murine model of toxocariasis, Hassan and ElManawaty (1994) described marked mesangioproliferative
glomerulonephritis with mesangial expansion in most of the
glomeruli, hyalinosis, and fibrotic adhesions to the Bowman’s
capsule. No serological studies were reported. The findings of
these authors suggested a chronification of the experimental
glomerular disease, a finding that we did not observe in our
hamster model.
Although speculative and potentially of limited relevance
for humans, the present study raises the possibility that
mesangioproliferative glomerulonephritis with nephrotic syndrome in humans could be an alternative manifestation of
toxocariasis. Consistent with this suggestion, some authors
have speculated that toxocariasis should be considered in the
differential diagnosis of renal diseases, especially in patients
who do not respond to traditional treatments (Nada et al.
1996). Our finding of glomerular TES antigen deposition
occasionally complicated with a mild immune complex
mesangioproliferative glomerulonephritis in a hamster model
of toxocariasis supports this possibility.
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