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Efeito in vitro da infecção por taquizoítos de N. caninum sobre microglia de 
córtex cerebral de ratos neonatos 

 
RESUMO 

 
A neosporose acomete muitas espécies animais, causando-lhes manifestações 
clínicas  de natureza neuro muscular e tem sido apontada como um dos fatores que 
acarreta prejuízos econômicos na pecuária mundial. Seu agente etiológico, o N. 
caninum, é controlado por mecanismos de imunidade mediada por células, com 
destaque de papel protetor para os linfócitos T, que tem variação na sua resposta a 
depender do tecido parasitado. No sistema nervoso central ocorre um balanço 
imunológico muito preciso onde a forma infectante do parasito - os taquizoítos - 
estimula a produção de citocinas do tipo TH1, que acarretariam  no controle da sua 
proliferação. Neste tecido, as células neurogliais parecem responder com a 
produção de citocinas TH2, com intuito de evitar ou controlar lesões causadas pela 
resposta pró-inflamatória. O presente estudo investigou o papel imunomodulatório 
das culturas primárias de microglia durante infecção com taquizoítos de N. caninum. 
As células, obtidas de cérebro de ratos neonatos, foram infectadas por 72h com o 
parasito e, para obtenção de controle positivo, foram tratadas com LPS pelo mesmo 
período. Ensaios de Azul de Trypan e MTT foram realizados para testar a viabilidade 
celular. Foi observado que as células infectadas e aquelas tratadas com LPS 
apresentaram significativa perda de viabilidade, cuja causa pode ter sido o aumento 
significativo dos níveis de nitrito, contudo este evento não contribuiu para o controle 
da proliferação parasitária. A resposta dessas células ao estímulo parasitário não 
acarretou tampouco liberação de citocinas inflamatórias (TNF e IFN-γ) e somente 
quando pré-tratadas com LPS, tiveram níveis de TNF aumentados. Esses dados são 
compatíveis com a possível modulação negativa da citocina IL-10, que foi 
encontrada aumentada em ambos tratamentos. Os resultados apontam para a 
incapacidade das células microgliais isoladas em controlar a proliferação de 
taquizoítos, ainda que estas, em interação com demais tipos celulares no contexto 
do tecido cerebral, tenham papel destacado na modulação da resposta ao N. 
caninum. 
 
Palavras-chaves: Neospora caninum, microglia, resposta imune. 



 

 

Effect of in vitro infection with N. caninum tachyzoites in microglia from 
neonatal rat cerebral cortex 

 
 

ABSTRACT  
 
 

Neosporosis affects many animal species, causing clinical manifestation of neuro 
muscular origins. And has been identified as one of the factors that cause economic 
losses in livestock worldwide. Its etiological agent, N. caninum, initially, is controlled 
by mechanisms of cell-mediated immunity, highlighting the protective role of T 
lymphocytes, which ranges in its response depending on the tissue parasitized. In the 
central nervous system occurs a very precise immune balance where the infective 
form of the parasite - the tachyzoites - stimulates the production of TH1-type 
cytokines, which would lead to control their proliferation and the glial cells seem to 
respond with the production of TH2-type cytokines, in order to prevent tissue damage 
caused by pro-inflammatory response. The present study investigated the 
immunomodulatory role of primary cultures of microglia during infection with 
tachyzoites of N. caninum. The cells, obtained from neonatal rat brain, were infected 
for 72h with parasite and a positive control was obtained by the treatment with LPS 
for the same period. Trypan Blue and MTT assays were performed to test the cell 
viability. It was observed that the infected cells and those treated with LPS showed 
significant loss of viability, which may have been caused by the significant increase in 
nitrite levels, however, this event did not contributed to the control of parasite 
proliferation. The response of these cells to parasite stimulation did not cause release 
of inflammatory cytokines (TNF and IFN-γ) and only when pre-treated with LPS they 
showed increased levels of TNF. These data are consistent with the possible down 
modulation of the cytokine IL-10 that were found increased in both treatments. These 
results point to the inability of isolated microglial cells in controlling the proliferation of 
tachyzoites, although its interaction with other cell types within the brain tissue has a 
prominent role in modulating the response to N. caninum. 
 
Keywords: Neospora caninum, microglia, immune response.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Neospora caninum e neosporose 

 

Há quase três décadas, foi descrito na Noruega, a existência de um 

protozoário formador de cistos no sistema nervoso central (SNC) e no tecido 

muscular de filhotes de cães (BJERKAS et al., 1984). Parish et al., (1987) 

descreveram encefalomielite associada à presença de cistos desse protozoário 

em tecido cerebral de bezerros que não apresentavam anticorpos contra 

Toxoplasma gondii. Em 1988, Dubey et al., depois de observações sucessivas 

isolaram e caracterizaram um novo parasito, o Neospora caninum, que é o agente 

etiológico da neosporose e apresenta semelhanças morfológicas com o T. gondii. 

Em 2002, Dubey et al., redescreveram o parasito, esclarecendo de forma mais 

precisa a exata relação filogenética do N. caninum com outros membros do filo 

Apicomplexa.  

O N. caninum é um protozoário que está associado com o aborto bovino 

tendo, portanto, impacto econômico significativo para a pecuária mundial (DUBEY 

et al., 2002).  

McAllister et al. (1998) foram os primeiros a mostrar que o cão é o 

hospedeiro definitivo de N. caninum. Em 2004, Gondim et al. apontaram coiotes 

como sendo também hospedeiros definitivos desse parasito e que outros 

hospedeiros definitivos não podem ser descartados. A presença desse 

protozoário foi também relatada em várias outras espécies animais, incluindo 

bovinos, ovinos, caprinos, equinos e cervos (DUBEY e SCHARES, 2011).  

O ciclo de vida do parasito é constituído pelos estágios de oocistos, 

taquizoítos e bradizoítos. Os oocistos compreendem a forma eliminada pelo 

hospedeiro definitivo, enquanto os taquizoítos são caracterizados pela rápida 

multiplicação na célula hospedeira, promovendo lesões teciduais (MCALLISTER 

et al., 1998). Os bradizoítos correspondem à forma evolutiva encontrada durante 

a fase latente da infecção, em que o parasito se multiplica lentamente devido ao 

desencadeamento da resposta imune desenvolvida pelo hospedeiro (HEMPHILL 

et al., 2006).  

A compreensão atual acerca de seu ciclo de vida aponta que uma possível 
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rota de transmissão em bovinos dá-se através da ingestão oral de oocistos 

contendo esporozoítos (Figura 1). Os esporozoítos representam um estágio 

infectante e resulta da replicação assexuada (e proliferação) do agente no meio 

ambiente (DUBEY et al., 2002). Quando são liberados dos oocistos, eles infectam 

o tecido intestinal, atravessam o epitélio, atingem vasos sanguíneos e linfáticos, 

além de parasitarem outras células, incluindo macrófagos e linfócitos. Na fase 

inicial (fase aguda) da infecção eles se disseminam por todo o corpo e, em 

analogia ao T. gondii, transformam-se para a fase de rápida proliferação 

intracelular – de taquizoíto, o que causa lesão tecidual através de sucessivas 

multiplicações e lise das células hospedeiras, levando a eventos 

imunopatológicos (DUBEY et al., 2006). O sistema imunológico do hospedeiro irá 

reagir ao parasito e este é um dos fatores que desencadeiam a fase de conversão 

de taquizoítos para bradizoítos, de proliferação lenta (fase crônica), favorecendo à 

sua permanência no tecido (BUXTON et al., 2002). Bradizoítos representam pois, 

uma fase quiescente do parasito, que forma cistos teciduais intracelulares 

cercados por uma parede que apresenta positividade ao ácido periódico (reativo 

de  Schiff). Esta parede do cisto protege o parasito contra reações imunológicas e 

fisiológicas por parte do hospedeiro, permitindo sua sobrevivência de forma 

latente, em animais imunocompetentes infectados, sem causar sintomas. 
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Neospora caninum é um parasito intracelular obrigatório e o estágio de 

taquizoíto, é capaz de invadir uma variedade de tipos de células e tecidos in vivo 

e in vitro. No entanto, o cérebro é um órgão cuja frequência de parasitemia é 

relatada com bastante frequência (DUBEY e LINDSAY, 1996). Cistos contendo 

bradizoítos de N. caninum foram detectados, com poucas exceções, no SNC 

(DUBEY e LINDSAY, 1996). Assim, esse tecido representa um local de predileção 

desse parasito, em infecções natural ou experimental.  

Os sinais clínicos apresentados por cães acometidos pela neosporose são 

geralmente de natureza neuromuscular, a exemplo da hiperextensão rígida, da 

paralisia progressiva dos membros posteriores, da mandíbula (dificuldade de 

deglutição), flacidez e atrofia muscular (DUBEY e LINDSAY, 1996). A doença 

pode ser fatal, principalmente em animais diagnosticados e tratados de forma 

tardia, (GIRALDI et al., 2001). 

 

 

Figura 1 – Ciclo de vida do Neospora caninum. 

 
Fonte: Dubey, 1999, p. 350. 
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1.2 O sistema nervoso central – características e papéis funcionais das 

células gliais 

 

O tecido nervoso é caracterizado por sua estrutura complexa e 

heterogeneidade de tipos celulares (Figura 2). A população celular do SNC pode 

ser dividida em neurônios e células gliais. As primeiras são células especializadas 

na condução de um potencial de ação ao longo de sua membrana plasmática e 

na passagem dessa sinalização a outras células semelhantes (NDUBAKU e 

BELLAR, 2008).  

 

A ‘família glial’ só foi descoberta no século XIX, pelo patologista alemão 

Rudolf Virchow, que foi o primeiro a descrever novos fenótipos celulares, além 

dos neurônios, presentes em todo o sistema nervoso. Tais células, foram 

chamadas de nevenkitt (neuroglia), que significa “cola neural”, termo cunhado no 

seu livro “Patologia Celular” em 1856.  

Desde a descrição de Virchow e os cerca de 100 anos que se seguiram, as 

Figura 2 – Células do SNC: microglia, astrócito, oligodendrócito, neurônio e células 
ependimárias. 

 
Fonte: Página da internet1 

1 Disponível em: 
<http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio201_mckinley/Nervous%20System.htm
> Acesso em jan. 2013. 
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células gliais foram consideradas como elementos passivos, com função de 

exercer apenas a sustentação dos neurônios. No entanto, nas últimas décadas, 

diversos trabalhos têm comprovado que as mesmas são responsáveis por muito 

mais ações neste sistema. 

O surgimento das células gliais ocorre por meio de um processo 

denominado de gliogênese, o qual é controlado pelo balanço entre a ativação de 

alguns genes e a modulação dos mesmos por fatores epigenéticos (LEE et al., 

2000). 

As células gliais compõem a neuroglia e são morfologica e funcionalmente 

bastante diversificadas, sendo classicamente divididas em dois grupos. O primeiro 

compreende as células denominadas de microgliais, derivadas do mesoderma e o 

segundo, é composto por células macrogliais, representados por oligodendrócitos, 

células de Schwann, ependimócitos e astrócitos, que são tipos celulares 

derivados do neuroectoderma embrionário. O último tipo celular, a astroglia, 

dependendo de seu estágio de desenvolvimento ou de sua localização, se 

subdivide em células da glia radial, da glia marginal, da glia de Bergmann 

(localizadas no córtex cerebelar), da glia de Muller (retina), tanicitos (hipotálamo), 

entre outras. Os astrócitos, apresentam corpo celular irregular no formato de 

estrela e pés terminais formando amplos processos. Eles interagem bastante com 

os neurônios e prestam-lhes importante apoio estrutural e metabólico.  

Oligodendrócitos, por sua vez, têm relativamente pequena quantidade de 

citoplasma ao redor do núcleo e têm vários processos que se enrolam ao redor 

dos axônios para formar bainhas de mielina.  

A microglia, de origem hematopoiética, é a menor das células gliais, agem 

como fagócitos, sendo células imuno-efetoras do SNC (HE e SUN, 2007).  

Sabe-se que as células da glia desempenham um papel na homeostasia do 

tecido, removendo a liberação extra de neurotransmissores pelos neurônios 

durante a transmissão sináptica e equilibrando a força iônica do meio ambiente 

neuronal (HE e SUN, 2007).  Além disso, podem estar relacionadas com liberação 

de fatores de crescimento e neuromoduladores, que regulam a sinaptogênese e 

plasticidade sináptica (HE e SUN, 2007). Essas células também auxiliam na 

formação da barreira hemato encefálica (BHE), que impede as substâncias 

tóxicas do sangue, entrarem no cérebro.  

As células gliais respondem aos danos no tecido nervoso através de um 
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conjunto de alterações morfológicas conhecidas como gliose. Essas células 

podem reagir a sinais originários de neurônios lesionados e a vários outros 

agentes físicos ou químicos, incluindo agressões causadas por microrganismos.  

Estudos recentes têm sugerido, por exemplo, que a microglia atua como 

células de alerta para os sistemas imune e nervoso. No SNC saudável essas 

células são quiescentes, porém, em caso de distúrbio da homeostasia local, como 

lesões nos axônios, ocorre aquisição de múltiplas funções efetoras fagocíticas e a 

expressão de mediadores de moléculas (gliose) que permitem à microglia 

responder especifica e adequadamente aos distúrbios (Figura 3) (ALOISI, 2001). 

A regulação adequada dessa resposta poderá deter a degeneração e promover 

crescimento neuronal ou, do contrário, irá maximizar a degeneração em curso 

(SCHWARTZ, 2003). 

 

 

 

1.3 Resposta imune no sistema nervoso central  

 

O SNC tem sido considerado um local imunologicamente privilegiado. E ele 

responde aos distúrbios locais, sejam estas de natureza infecciosa ou de outras 

etiologias. As células do sistema imune periférico possuem um acesso restrito a 

Figura 3 – Principais rotas de estimulação que causam microgliose. 

 
Fonte: Hanisch, 2002, p. 143. 
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este tecido, o que confere às células gliais residentes (astrócitos e microglia) a 

responsabilidade pela imunidade local. Essas células respondem às diversas 

formas de lesão, produzindo mediadores pro e anti-inflamatórios (LUCAS et al., 

2006). Quando as células do sistema imune entram no tecido nervoso, promovem 

profundas modificações na resposta glial, principalmente, da microglia e dos 

astrócitos, levando-as à adquirir novas competências imunológicas, destacando-

se a de secreção de citocinas pró e antiinflamatórias e a intervenção nos 

processos de apresentação de antígenos (BENVENISTE, 1992). 

Os mediadores inflamatórios são expressos em níveis indetectáveis ou 

muito baixos em tecido nervoso saudável. Entretanto, mediadores da inflamação 

são rapidamente induzidos como resposta a uma agressão tecidual, passando a 

exercer diversas ações. As citocinas pró-inflamatórias e outros mediadores 

caracterizam o perfil de resposta TH1, possuindo papel essencial no 

desenvolvimento da inflamação do SNC com a indução da produção de 

quimiocinas e moléculas de adesão, recrutamento de células imunes do 

parênquima e ativação desses tipos celulares, bem como, ativação das próprias 

células gliais ou gliose (e.g.: Esquema 1) (BIBER et al., 2001; ROTHWELL e 

LUHESHI, 2000).  
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Entre os mediadores, interferon gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral 

(TNF), interleucina 10 (IL-10) e óxido nítrico (NO) são de essencial importância 

para os eventos inflamatórios (BRADLEY, 2008; OGAWA et al., 2008; TEIXEIRA 

et al., 2005). 

O IFN-γ possui potentes efeitos imunomodulatórios, incluindo a ativação de 

fagócitos mononucleares e aumento da concentração de espécies reativas de 

oxigênio (ERO). Quando quaisquer danos promovem uma ruptura da barreira 

hematoencefálica (BHE), a concentração elevada de IFN-γ nas células da glia 

contribui para aumentar a expressão de moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) classes I e II, conferindo-lhes a capacidade de 

apresentação de antígenos (BENVENISTE, 1992). 

O TNF é um dos mediadores centrais da inflamação tecidual e está 

implicado na patogênese de muitas alterações neurológicas. Esta citocina pode 

ter efeitos tanto deletérios, quanto protetores sobre os neurônios. A microglia é 

Esquema 1 – Principais rotas de comunicação via citocinas e quimiocinas entre 
microglia e células residentes e invasoras. 

 
 Fonte: Hanisch, 2002, p. 143. 
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capaz de produzir TNF, que parece atuar como um estímulo pró-inflamatório na 

fase aguda da resposta inflamatória local (LUCAS et al., 2006). O TNF também 

aumenta a permeabilidade de células endoteliais e a expressão de moléculas de 

adesão na superfície destas, o que por sua vez aumenta a adesão de neutrófilos, 

monócitos e linfócitos, na face capilar. 

No SNC a IL-10, atua de forma autócrina sobre a microglia, inibindo a 

secreção de mediadores pro-inflamatórios e a produção de ânions superóxido 

(SAWADA et al., 1999). A secreção de IL-10 pelas células da microglia pode ser 

parte dos mecanismos envolvidos na homeostase no SNC durante a infecção por 

T. gondii, sendo observado que reduz o estresse oxidativo, ao promover uma 

regulação negativa na produção de NO quando a microglia é ativada por IFN-, e 

consequentemente, favorecendo a restauração do equilíbrio neuronal e 

atenuação da inflamação ou mesmo da sua cronicidade (BREDT e SNYDER, 

1994; ROZENFELD et al., 2003).  

As ERO tem ação sobre a destruição de microrganismos, parasitos e 

células tumorais (DUSSE et al., 2003) e podem ser produzidos frente a uma 

variedade de antígenos e com isso, a sua síntese pode ser excessiva, tornando-

se neurotóxica (MURPHY et al., 1993). Em astrócitos, a síntese do NO pode ser 

induzida por citocinas pró-inflamatórias como TNF, IL-1β e IFN-γ.  

A microglia representa uma população de células altamente reativas 

intraparenquimatosa do SNC as quais respondem a estímulos inflamatórios e 

infecciosos pela regulação positiva de moléculas envolvidas no controle da 

reatividade imune (ALOISI, 2001). A microglia é capaz de secretar substâncias 

pró-inflamatórias (IL-1, TNF), anti-inflamatórias (IL-10, TGF-β), mediadores (PGE2, 

NO) bem como quimiocinas envolvidas no recrutamento de leucócitos, além de 

poder maturar células como macrófagos para o mesmo fim (ALOISI, 2001). A 

regulação positiva do MHC classe II e moléculas de adesão/co-estimulatórias 

(CD11a, CD40, CD54, CD80 e CD86) na microglia ativada no curso das doenças 

imunomediadas do SNC, sugere que este tipo de célula pode adquirir a função de 

célula apresentadora de antígeno (APC) e desempenham um papel na 

reestimulação de células T (ALOISI, 2001).  

Em relação aos mediadores imunorregulatórios lançados pela microglia 

durante a interação antígeno/células T auxiliadoras, Aloisi et al., (1999) sugeriram 

que o equilíbrio entre a secreção de IL-12 e PGE2 pode estar envolvido na 
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regulação das respostas TH1 no SNC, e que a produção inicial de IL-12 poderia 

ser importante para a mudança para perfil TH1 de resposta, enquanto que a 

secreção PGE2 poderia representar um mecanismo de retroalimentação negativa 

da função APC e inibição da entrada de células T recrutadas na via TH1. O que 

exemplifica a estreita comunicação entre mecanismos pró e anti-inflamatórios. 

Devido o fato de um dado estímulo/distúrbio obter uma resposta específica 

que abarca apenas um subconjunto desses mediadores funcionais e moleculares, 

a microglia tem o potencial de desempenhar, desde funções neuroprotetoras, pró-

regenerativas e de aumento da vigilância imune, até pró-inflamatórias e 

neurotóxicas. Porém é necessário elucidar quais os sinais e mediadores que 

determinam se a função dessas células será neurotrófica ou neurotóxica em 

estados inflamatórios. 

 

 

1.4 Resposta imune na infecção por Neospora caninum  

 

A resposta imune inata do hospedeiro ao N. caninum parece ser mediada 

por células natural killers (NK) (HEMPHILL et al., 2006). Sua resposta adquirida, 

predominantemente, do tipo inflamatória, com produção de IL-12 e IFN-γ e com 

envolvimento das células T CD4+ (esquema 2) (KHAN et al., 1997). Numa 

resposta mais tardia sua resposta humoral é mediada por anticorpos específicos 

que destroem taquizoítos na presença do complemento, dificultando a sua 

penetração nas células teciduais e também por mecanismo como citotoxicidade 

celular dependente de antígeno e opsonização (esquema 3) (MARKS et al., 

1998). 
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Esquema 2 – Mecanismo de resposta imune que atuam contra taquizoítos de 
Neospora caninum. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Quando a neosporose bovina cursa em paralelo à gestação, observa-se 

uma interação dinâmica entre o parasito e seu hospedeiro, especialmente entre a 

resposta imune materna. No curso da gestação, citocinas de perfil regulatório 

como IL-10, IL-4 e TGF-β, superpõem-se a citocinas de perfil inflamatório, 

atenuando a resposta inflamatória e impedindo a lesão tecidual, ao mesmo tempo 

que permitem uma proliferação por parte do parasito que não mais impedida pela 

imunidade local (DUBEY et al., 2006).  

Na imunidade adquirida, dois mecanismos são considerados: no estágio 

inicial da infecção, o IFN-γ, produzido por células T, ativa macrófagos, 

promovendo a destruição dos parasitos intracelulares (esquema 2); e no estágio 

tardio da infecção, células T CD4+ auxiliam na produção de anticorpos específicos 

anti-N. caninum, que induzem mecanismos de proteção como citotoxicidade 

Esquema 3 – Mecanismo de resposta imune adquirida (humoral) que atuam contra 
taquizoítos de Neospora caninum. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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celular dependente de anticorpo e opsonização (esquema 3) (TANAKA et al., 

2000).  

Citocinas como IFN-γ e TNF, podem desempenhar um papel importante 

nos mecanismos de defesa do hospedeiro em infecções por N. caninum 

(YAMANE et al., 2000). Dados experimentais indicam que a liberação de IFN-γ e 

IL-12, seja responsável pela proteção do hospedeiro à infecção pelo N. caninum 

(esquema 2) (KHAN et al., 1997). A importância do IFN-γ durante infecção por N. 

caninum já havia sido confirmada através de estudos que observaram alta 

susceptibilidade à infecção com taquizoítos de N. caninum, de camundongos 

knockout para IFN-γ e de camundongos que haviam sido tratados com anticorpo 

contra o IFN-γ (DUBEY e LINDSAY, 1996; KHAN et al., 1997). O seu efeito 

inibidor sobre a multiplicação de parasitos foi observado quando culturas 

primárias de neurônios bovinos infectados com taquizoítos de N. caninum, foram 

tratadas com IFN-γ e TNF, segundo Yamane et al. (2000).  

Pinheiro et al. (2006) verificaram que culturas primárias de  astrócitos de 

ratos infectados por N. caninum respondem com a produção de altos níveis de IL-

10, 24 e 72h pós-infecção, o que sugere um papel de mensageiro autócrino e/ou 

parácrino dessa citocina no micro ambiente celular, durante as primeiras horas 

após a infecção, quando também se verificou liberação acentuada de IL-6 

(PINHEIRO et al., 2010). Isso sugere uma ação protetora neuronal pelos 

astrócitos criando um ambiente imunologicamente privilegiado no SNC. 

Simultaneamente, os valores de TNF e ON encontrados neste estudo podem 

indicar mecanismo de resposta imune contra os taquizoítos de N. caninum, uma 

vez que ambos contribuíram anteriormente para reduzir o número de taquizoítos 

de N. caninum em culturas de cérebro de bovinos (YAMANE et al., 2000). 

Adicionalmente, Pinheiro et al., (2006, 2010) demonstraram que a presença 

do parasito provocou significativa agressão às culturas de astrócitos o que foi 

evidenciado através da mensuração da atividade da lactato desidrogenase, 

causando também, sensíveis alterações morfológicas, características de 

astrogliose, o que se confirmou através do aumento da expressão de CD11b e 

GFAP – marcadores específicos para microglia e astrócitos, respectivamente. 

Mais recentemente, Jesus et al. (2013) apontaram que tratamento com 

citocinas pró-inflamatórias (IFN- ou TNF) ou depleção de citocinas regulatórias 

(IL-10 ou TGF-) promovem o controle da proliferação de taquizoítos de Neospora 
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caninum em culturas de células da glia infectadas, sem promover perda da 

viabilidade celular. Jesus (2011) também observou que, em co-culturas de 

neurônio/glia infectadas, estímulos inflamatórios (IFN- ou LPS) embora 

promovam redução da viabilidade celular, atuam controlando a proliferação 

parasitária; suscitando mecanismos de controle da infecção e de preservação da 

integridade neuronal. 

Sabe-se que no tecido nervoso, durante uma resposta inflamatória ao N. 

caninum ocorre à produção de fator de crescimento neuronal. Esse efeito parece 

ser mediado por ação direta das células imune, que aumentam a produção de IL-

10 e diminuem a produção de IFN-γ.  Isso poderia representar um papel protetor 

da glia, frente aos efeitos deletérios de IFN-γ no SNC, com vistas à preservação 

neuronal (BRACCI-LAUDIERO, 2010). 

Esses dados reforçam a hipótese de que existe uma importante 

comunicação entre os tipos celulares estudados, por liberação de citocinas pró e 

antiinflamatórias, numa tentativa de debelar a infecção do SNC por N. caninum e 

que o padrão de resposta imune em que há inibição da resposta pró-inflamatória, 

poderia preservar a função do tecido nervoso, porém, também garantiria a 

sobrevivência do parasito. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A resposta imune do tecido nervoso à infecção por taquizoítos de N. 

caninum tem perfil antiinflamatório.  

Além dos neurônios, o tecido nervoso é composto de diferentes tipos 

celulares, destacando-se majoritariamente as células gliais. Estas desempenham 

relevantes papéis na manutenção do equilíbrio homeostático e na resposta imune 

no sistema nervoso. Observações preliminares utilizando culturas primárias de 

células gliais trouxeram informações para a compreensão da resposta imune do 

SNC à neosporose. Verificou-se, por exemplo, que astrócitos de ratos cultivados 

in vitro quando infectados por taquizoítos de N. caninum, liberam citocinas 

regulatórias (PINHEIRO et al., 2006). Também foi verificado que culturas mistas 

(astrócitos e microglia) quando moduladas com citocinas inflamatórias TNF e IFN-

γ, controlavam a proliferação parasitária, traduzida pela redução do número de 

taquizoítos em cultura. Adicionalmente, foi identificado que células da glia 

infectadas pelo coccídio apresentaram redução na produção de ON, sendo esta 

inibição potencializada após estímulo celular com IFN-γ, o que poderia 

representar um mecanismo de escape do parasito. No entanto, os dados da 

literatura que demonstram a resposta imune do tecido nervoso frente à 

neosporose ainda são incipientes, especialmente quanto aos papéis exercidos por 

diferentes fenótipos celulares nesta resposta, a exemplo, da resposta da microglia 

à infecção sem a presença (ou sem está sob a influência) de astrócitos e 

neurônios. 

A microglia representa uma população de células altamente reativas do 

SNC, que respondem a estímulos inflamatórios e infecciosos pela regulação 

positiva de várias moléculas envolvidas no controle da reatividade imune. Temos 

como hipótese que quando o tecido nervoso é infectado por taquizoítos de N. 

caninum, as células microgliais desenvolvem padrão de resposta do tipo 

inflamatório com liberação de citocinas pró-inflamatórias, contribuindo assim para 

uma inibição da multiplicação dos taquizoítos, ao passo que promovem também 

uma maior lesão tecidual no sítio de infecção. A resposta da microglia à infecção 

também poderia estimular a liberação tardia de citocinas com perfil regulatório no 

tecido nervoso, o que por sua vez seria capaz de produzir retro-regulação 

negativa da ativação microglial. Em consequência, mecanismos antiinflamatório e 
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regulatório seriam capazes de evitar lesão do SNC.  

Neste contexto, buscou-se investigar a resposta de culturas isoladas de 

microglia contra taquizoítos de N. caninum, para esclarecer qual o papel deste 

tipo celular durante a infecção. O perfil de resposta inerente à microglia, 

comparado àqueles obtidos em outros modelos de cultura de células do tecido 

nervoso, poderá contribuir para enriquecer mecanismos de diálogo dessas células 

durante agressões e, sobretudo, melhor compreender aspectos da 

imunopatogênese da neosporose no SNC. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Investigar resposta imune da microglia na infecção por N. caninum in vitro. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Estabelecer o modelo de cultura primária de microglia infectada por N. 

caninum; 

 

 Avaliar os índices de viabilidade celular em cultura de microglia infectadas 

por N. caninum; 

 

 Investigar a produção das citocinas IFN-γ, TNF e IL-10 em culturas de 

microglia infectadas por N. caninum; 

 

 Mensurar a produção do mediador NO em cultura de microglia infectadas 

por N. caninum. 
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4. RESULTADOS 

 

Manuscrito – Efeito in vitro da infecção por taquizoítos de N. caninum sobre 
microglia de córtex cerebral de ratos neonatos. 
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Efeito in vitro da infecção por taquizoítos de N. caninum sobre microglia de 
córtex cerebral de ratos neonatos. 
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Resumo 

A neosporose acomete muitas espécies animais, causando-lhes manifestações clínicas  

de natureza neuro muscular e tem sido apontada como um dos fatores que acarreta 

prejuízos econômicos na pecuária mundial. Seu agente etiológico, o N. caninum, é 

controlado por mecanismos de imunidade mediada por células, com destaque de papel 

protetor para os linfócitos T, que tem variação na sua resposta a depender do tecido 

parasitado. No sistema nervoso central ocorre um balanço imunológico muito preciso 

onde a forma infectante do parasito - os taquizoítos - estimula a produção de citocinas do 

tipo TH1, que acarretariam no controle da sua proliferação. Neste tecido, as células 

neurogliais parecem responder com a produção de citocinas TH2, com intuito de evitar ou 

controlar lesões causadas pela resposta pró-inflamatória. O presente estudo investigou o 

papel imunomodulatório das culturas primárias de microglia durante infecção com 

taquizoítos de N. caninum. As células, obtidas de cérebro de ratos neonatos, foram 

infectadas por 72h com o parasito e, para obtenção de controle positivo, foram tratadas 

com LPS pelo mesmo período. Ensaios de Azul de Trypan e MTT foram realizados para 

testar a viabilidade celular. Foi observado que as células infectadas e aquelas tratadas 

com LPS apresentaram significativa perda de viabilidade, cuja causa pode ter sido o 

aumento significativo dos níveis de nitrito, contudo este evento não contribuiu para o 

controle da proliferação parasitária. A resposta dessas células ao estímulo parasitário não 

acarretou tampouco liberação de citocinas inflamatórias (TNF e IFN-γ) e somente quando 
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pré-tratadas com LPS, tiveram níveis de TNF aumentados. Esses dados são compatíveis 

com a possível modulação negativa da citocina IL-10, que foi encontrada aumentada em 

ambos tratamentos. Os resultados apontam para a incapacidade das células microgliais 

isoladas em controlar a proliferação de taquizoítos, ainda que estas, em interação com 

demais tipos celulares no contexto do tecido cerebral, tenham papel destacado na 

modulação da resposta ao N. caninum. 

Palavras-chave: Neospora caninum, microglia, resposta imune. 

 

1. Introdução 

O Neospora caninum é um parasito apicomplexa intracelular obrigatório que 

causa a neosporose (DUBEY et al., 2002). Ele infecta um amplo espectro de animais, 

mais significativamente em bovinos e canídeos, sendo umas das causas de aborto em 

vacas (DUBEY e SCHARES, 2011). 

Na placenta de mamíferos mecanismos imunológicos complexos, precisos e 

balanceados são deflagrados pela presença desse parasito. Citocinas antiinflamatórias, 

como IL-10 e TGF-β predominam, enquanto citocinas como IL-1, 12, IFN-γ e TNF estão 

restritas, pois podem levar ao aborto (DUBEY et al., 2006). Porém esse perfil de reposta 

regulatório favorece a proliferação do N. caninum para a corrente sanguínea do feto e 

outros tecidos, com predileção para o sistema nervoso central (SNC) (HEMPHILL et al., 

2006), onde pode encistar-se na forma de bradizoítos que se multiplicam lentamente, 

desencadeando uma infecção quiescente e persistente, mantida sob vigilância pela 

imunidade do hospedeiro (HEMPHILL et al., 2006). Quando na forma infectante de 

taquizoítos, eles se multiplicam rapidamente, desenvolvendo lesões pela ruptura das 

células. Portanto, a doença, depende de um equilíbrio entre o desenvolvimento dos 

taquizoítos e a capacidade do hospedeiro de inibir sua multiplicação parasitária. 

Pinheiro et al. (2006a) demonstraram em culturas primárias de astrócitos de ratos 

infectadas com taquizoítos de N. caninum, que houve um decréscimo da viabilidade 

celular, além do aumento de TNF, NO e IL-10. Em 2010, Pinheiro e colaboradores, 

trabalhando com infecção de células mistas (astrócitos e microglia) por N. caninum 

demonstraram que houve decréscimo do número de taquizoítos, apontando como 

principais fatores para esse controle a produção de estímulos inflamatórios, como TNF, 

IL-6 e NO, além de apontar o aumento da produção de IL-10, como uma tentativa de 

proteção celular que não foi, porém, suficiente para evitar lesões nas células já que foi 

verificada perda significativa de viabilidade. Complementarmente, Santos (2010), 
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demonstrou no mesmo sistema o aumento de IFN-γ, NO, IL-10 e TGF-β revelando 

informações adicionais na regulação da resposta glial contra o parasito.  

Para verificar o papel específico dos diversos estímulos citados, Jesus et al., 

(2013) realizaram um estudo com células mistas que apontou tanto o tratamento com 

citocinas pro inflamatórias (IFN-γ e TNF), quanto à depleção de citocinas regulatórias (IL-

10 e TGF-β) como mecanismos de controle da proliferação de taquizoítos, sem eventual 

perda de viabilidade, dado esse confirmado em parte por estudo anteriores com 

neurônios bovinos (YAMANE et al., 2000). 

Elevando ainda mais a complexidade desse sistema, Jesus (2011), trabalhando 

com co-cultura (microglia, astrócito e neurônio) demonstraram que após infecção por N. 

caninum não houve diminuição na viabilidade celular, assim como a falta de estímulos 

inflamatórios (TNF e NO) e o aumento de estímulos regulatórios (IL-10 e PGE2). 

Dentre as células da neuroglia, a microglia parece servir como sensor patológico 

primário e se torna ativada em resposta a estímulos lesivos (LI et al., 2007). As células 

microgliais representam populações residentes de macrófagos no parênquima do SNC, 

sendo responsáveis pela resposta imune inata, sendo capaz de reconhecer uma 

variedade de patógenos que colonizam o tecido nervoso. Tal reconhecimento se deve 

aos receptores de reconhecimento padrão que reconhecem padrões microbianos 

altamente conservados, nomeados de padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMP) (MARIANI e KIELIAN, 2009). 

A ligação dos PAMP aos receptores tipo toll da microglia, libera um amplo 

espectro de mediadores pró-inflamatórios incluindo intermediários reativos de 

oxigênio/nitrogênio, citocinas e quimiocinas nas células ativadas, além de aumentar 

níveis de fagocitose (TAMBUYZER et al., 2009). Sendo assim, uma vez ativadas, essas 

células parecem inibir o crescimento do parasito, o que reforça seu papel efetor na 

prevenção da proliferação de taquizoítos no SNC (MARIANI e KIELIAN, 2009). No 

entanto, um estreito mecanismo regulatório deve estar presente para prevenir que essa 

resposta se torne patológica e induzam lesões nos tecidos circundantes. 

O objetivo do presente estudo foi entender a resposta imune de culturas primárias 

de microglia na infecção por taquizoítos de N. caninum, avaliando para isso parâmetros 

como: mudanças morfológicas; proliferação parasitária; viabilidade celular (MTT e Azul de 

Trypan); liberação de óxido nítrico; e secreção de citocinas inflamatórias (INF-γ e TNF); e 

antiinflamatórias (IL-10). 
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2. Materiais e métodos 

 

2.1. Cultura de microglia 

 

As culturas de células da microglia foram obtidas de córtex cerebral de ratos 

neonatos (<48h de idade), por protocolo modificado de Lima et al., (2001). 

Resumidamente, a meninge foi cuidadosamente removida, com auxílio de 

estereomicroscópio (Labomed, EUA) e os hemisférios cerebrais dissecados. As células 

foram então submetidas à dissociação mecânica e plaqueadas em garrafas de cultura de 

75 cm2 de área (TPP, Suíça) contendo meio DMEM-F12 (Dulbecco's Modified Eagle 

Medium Nutrient Mixture F-12) (Gibco, EUA), suplementado com glicose (33 mM) 

(Isofarma, Brasil), glutamina (2 mM) (Acrós Organics, EUA), bicarbonato de sódio (3 mM) 

(Reagen, Brasil), penicilina/estreptomicina (0,5 mg/ml) (Gibco, EUA), e 10% (v/v) de soro 

fetal bovino (Gibco, EUA). As garrafas foram então mantidas em estufa a 37oC, com 

saturação do CO2 à 5%. 

Após seis dias de cultura realizou-se a troca de 50% do meio e no 12º dia de 

cultivo todo volume de meio foi substituído. No dia seguinte, as garrafas de cultura foram 

submetidas à agitação, (agitador Cientec, Brasil) a 230 rpm durante 180 minutos para 

que as células microgliais se destacassem da monocamada de astrócitos. As células 

ressuspendidas no sobrenadante foram recolhidas, centrifugadas (Hettich, Alemanha) a 

2504G / 4ºC durante oito minutos e a seguir, ressuspendidas, quantificadas com auxílio 

da câmara de Neubauer (Inlab, Brasil) e replaqueadas na densidade de 1x105, 5x104, 

3x104 células, respectivamente, por poço de placa de cultura de seis (em 2 mL de meio 

de cultura), vinte e quatro (em 500µL de meio de cultura) ou noventa e seis poços (com 

200µL de meio de cultura) (TPP, Suíça). As células foram cultivadas até confluência (três-

cinco dias), quando então foram submetidas aos protocolos experimentais, antes dos 

tratamentos foi realizada a contagem do número de células (em alíquota de 20µL) na 

câmara de Neubauer (Inlab, Brasil), para posterior infecção fidedigna de uma célula para 

um taquizoíto. 

 

2.2. Cultura de Neospora caninum 

 

Taquizoítos da cepa de N. caninum (NC-1) foram cultivados em monocamada de 

células Vero com meio RPMI (Gibco, EUA), suplementado com 10% (v/v) de soro fetal 

bovino (Gibco, EUA) e penicilina/estreptomicina (0,5 mg/ml), com trocas regulares do 

meio a cada 48 horas. Quando observado o início da destruição da monocamada celular 

pelo efeito citopático do parasito, a cultura foi raspada (TPP, Suíça), o meio foi coletado 
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com auxílio de seringa 5mL (BD, EUA) e agulha 22G (BD, EUA), para que através de três 

passagens o restante de células Vero fossem lisadas, liberando assim os taquizoítos para 

posterior isolamento através de filtro de 5,0 m (Millex, EUA) (GONDIM et al., 2004). 

 

2.3. Infecção e tratamento das células em cultura 

 

Os parasitos foram quantificados por contagem (em alíquota de 20µL) na câmara 

de Neubauer (Inlab, Brasil) e utilizados para infecção das culturas de células da microglia 

com razão célula/parasito de 1:1, por 72h. O tempo e a taxa de infecção foram escolhidos 

porque provaram ser a melhor condição experimental para o estudo como determinado 

por testes preliminares com 24, 48, 72 e 96h de infecção e taxa de infecção de 1:2, 1:1 e 

2:1 (dados não mostrados). 

Para obtenção de um controle de estímulo pró-inflamatório, as culturas foram 

tratadas com lipossacarídeo (LPS) (10 μg/mL) (Sigma-Aldrich, EUA), de acordo com Xin 

et al., (2011) e mantidas pelo mesmo tempo das culturas infectadas com taquizoítos. 

 

2.4. Análises morfológicas 

 

Contraste de fase: Mudanças morfológicas da cultura de microglia foram 

inicialmente avaliadas por meio de fotografias realizadas em microscópio de contraste de 

fase (Nikon, Japão), após 72h de infecção/tratamento. Para isso, as placas de cultura 

foram retiradas da estufa uma hora antes da parada do experimento e todos os poços 

controle/infectado/LPS foram fotografados em objetiva de 20X. Após esse processo, os 

sobrenadantes das culturas foram coletados em microtubos de 2mL (Axygen, EUA) e 

seguiram para o freezer -70ºC (Coldlab, Brasil) até os procedimentos de mensuração de 

citocinas. As placas de cultura foram lavadas três vezes com PBS, fixadas por 20 minutos 

com metanol a -20ºC e mantidas a -20ºC até os procedimentos experimentais de 

imunocitoquímica. Foram realizados três experimentos independentes com mínimo de 

seis fotos para infecção e controle e dois experimentos independentes com mínimo de 

seis fotos para LPS. 

Imunocitoquímica: A identificação de microglia foi realizada, por imunomarcação 

com anticorpo OX-42. Resumidamente, as lamínulas com as células foram hidratadas por 

30 minutos em PBS e depois, na etapa de permeabilização, adicionou-se PBS+Tween 80 

0,2% (Vetec, Brasil) por nove minutos. Quando então seguiu a etapa de bloqueio, 

adicionando PBS+SFB 10% (Gibco, EUA), durante 30 minutos. Logo após, as células 

foram incubadas com anticorpo primário monoclonal de camundongo anti-CD11b (Santa 

Cruz Biotechnology, EUA) (1:500 em PBS), overnight, à temperatura de 4ºC em câmara 
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úmida. Então, as células foram incubadas com anticorpo secundário de cabra anti-

camundongo (Invitrogen, EUA) (1:400 em PBS). Co-marcação foi realizada com anticorpo 

primário policlonal de coelho anti-GFAP (Santa Cruz Biotecnology, EUA) (1:200 em PBS) 

e anticorpo secundário de cabra anti-coelho (Invitrogen, EUA) (1:400 em PBS) para 

certificar a pureza da cultura. Além disso, foi realizada a marcação do núcleo através do 

corante Hoechst (5µg/mL) (Sigma-Aldrich, EUA). Posteriormente, as culturas foram 

analisadas e fotografadas em microscópio de fluorescência (Olympus, Japão), usando 

uma câmera digital (Media Cybernetics, EUA) em objetiva de 20X. A pureza das culturas 

foi determinada por contagem dos núcleos e suas respectivas células sobrepostas (OX-

42 ou GFAP). Foram realizados três experimentos independentes com dez fotos para 

infecção e controle e dois experimentos independentes com dez fotos para LPS. 

 

2.5. Ensaio de proliferação parasitária 

A determinação da proliferação do parasito foi realizada pela contagem do 

número de taquizoítos presentes após 72h de infecção em cada cultura. Poços da cultura 

infectados foram raspados e as células rompidas por três passagens em seringa 5mL 

(BD, EUA) e agulha 22G (BD, EUA). E através de alíquotas de 20µL os taquizoítos foram 

então contados usando câmara de Neubauer (Inlab, Brasil), como descrito por Yamane et 

al. (2000). Os resultados foram expressos em quantidade de taquizoítos comparado ao 

momento da infecção (0h). E foram realizados dois experimentos independentes em 

triplicata. 

 

2.6. Avaliação da viabilidade celular 

 

Azul de Tripan: A viabilidade celular foi determinada pelo teste de exclusão Azul 

de Tripan, modificado de Longo-Sorbello et al., (2006). Resumidamente, após 72h de 

infecção ou tratamento, as células foram ressuspendidas com auxílio de tripsina (Gibco, 

EUA), após verificação do desprendimento das células, via microscópio de contraste de 

fase (Nikon, Japão), acrescentou-se meio de cultura DMEM-F12 (Gibco, EUA) para que 

esse diminuísse o efeito citopático da tripsina sobre as células e então as células foram 

coletadas. Lavaram-se os poços das placas de cultura com PBS (Gibco, EUA) para 

capturar resquícios de células e novamente coletou-as, quando então passaram por 

centrifugação e posteriormente, resuspensão em solução de Azul de Trypan (0,4%), por 

cinco minutos. Por fim, as células foram contadas em câmara de Neubauer (Inlab, Brasil). 

Os resultados foram expressos como porcentagem de células viáveis em relação ao total 

de células. Foram realizados três experimentos independentes em triplicata para infecção 

e dois experimentos independentes em triplicata para LPS. 
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Análise colorimétrica do tetrazólio de dimetiltiazol: Após 72h de 

infecção/tratamento foi retirado o meio DMEM-F12 (Gibco, EUA) das culturas e 

acrescentando solução de MTT (100µL) numa concentração final de 1mg/mL, duas horas 

antes do término do tempo de infecção/tratamento. Após esse período as células foram 

lisadas pela adição de 100 µL de SDS 20% (pH 4,7) e as placas foram mantidas 

overnight a temperatura ambiente para que fossem dissolvidos os cristais de formazan. A 

densidade óptica foi mensurada através de leitor de placa (Biorad, Japão) a 595nm. Os 

resultados foram expressos em porcentagem do metabolismo mitocondrial comparado ao 

controle, e o metabolismo mitocondrial das células controle foi considerado 100%. Foram 

realizados três experimentos independentes com mínimo de oito replicatas para infecção 

e tratamento com LPS.  

 

2.7. Mensuração da produção de NO 

 

Os sobrenadantes da cultura de microglia foram testados para determinar os 

níveis de nitrito, que refletem a produção de NO, usando um teste colorimétrico baseado 

no método de Griess (SANTOS, 2010). Resumidamente, 50µL dos sobrenadantes foram 

incubados por 15 minutos numa solução de igual volume à 1:1 (v/v) de 1% de 

sulfanilamida e 0,1% de naftil etilenodiamina dicloridrato, em temperatura ambiente e sua 

absorção foi medida em 490nm, usando um leitor de placa (Biorad, Japão). 

As concentrações de nitrito dos tratamentos foram calculadas por comparação 

com as concentrações seriadas do nitrito de sódio (NaNo2: 1.26-100 nM). E foram 

realizados três experimentos independentes com mínimo de seis replicatas para infecção 

e dois experimentos independentes com mínimo de seis replicatas para LPS. 

 

2.8. Mensuração das citocinas 

 

Os sobrenadantes das culturas controle/infectada/tratada (100µL) foram testados 

quanto à presença de IFN-γ, TNF e IL-10 por testes ELISA sanduíche (R&D Systems, 

EUA), seguindo as recomendações do fabricante. Os resultados foram expressos em 

pg/mL (média e desvio padrão). E foram realizados três experimentos independentes 

com mínimo de seis replicatas para infecção e dois experimentos independentes com 

mínimo de seis replicatas para LPS. 
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2.9. Análise estatística 

 

Os dados foram analisados para a normalidade da distribuição utilizando teste de 

D'Agostino & Pearson. Os experimentos independentes foram comparados entre si 

empregando teste ANOVA de uma via ou Kruskal-Wallis na dependência da distribuição. 

A comparação entre os diferentes grupos foi realizada utilizando teste Mann–Whitney, 

através de programa GraphPad Prism 5 para Windows (GraphPad Software, Inc.). Os 

valores de probabilidade de p≤0,05 foram considerados significantes. 

 

 

3. Resultados 

 

3.1. Análises morfológicas 

 

Por meio de contagem dos núcleos e suas respectivas células sobrepostas, foi 

observado que cerca de 99% das células analisadas, por imunocitoquímica, estavam com 

expressão aumentada de OX-42 e não expressão de GFAP, indicando um 

enriquecimento muito elevado da microglia nas culturas (figura 1). 
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Figura 1. Imunodetecção de GFAP e OX-42 em cultura de microglia, através de 
microscopia de fluorescência. Astrócitos aparecem em vermelho, microglia em verde e o 
núcleo em azul (coloração por Hoechst). A: Astrócitos. B: Microglia. C: Núcleo. Barra de 
escala = 50µm. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Análises morfológicas por microscopia de contraste de fase e óptica revelaram 

que a cultura controle de permaneceu em estado de vigilância e repouso, mostrando 

ramificações características (figura 2 - seta). A cultura infectada sofreu mudanças 

morfológicas características da microglia fisiologicamente ativada em estado de alerta, 

com forma ameboide arredondada (figura 2 - seta grossa) e prolongamentos menores 

(figura 2 - seta tracejada). O tratamento com LPS também acarretou mudanças 

características de um estado ativado (figura 2 - seta grossa), acrescido de formato 

disforme (figura 2 - seta grossa tracejada). 
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Figura 2 – Microscopia de fluorescência (A, C e E) e de contraste de fase (B, D e F) das culturas de 
microglia controle, infectada com taquizoítos de Neospora caninum (1:1) e tratadas com LPS (10µg/mL), 
avaliadas 72h após infecção. A-B: Células controle mantidas em meio fresco exibiram um estado de 
vigilância em repouso ramificado - seta. C-D: Infecção por Neospora caninum levou à mudança da microglia 
para um estado de alerta, com prolongamentos menores – seta tracejada – e fisiologicamente ativada, de 
forma ameboide arredondada – seta grossa. E-F: O tratamento com LPS levou à mudança da microglia para 
um estado fisiologicamente ativado, de forma ameboide arredondada e a um estado de formato disforme – 
seta grossa tracejada. Barra de escala = 50µm. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2. Determinação da proliferação do parasito 

 

No teste de proliferação parasitária verificou-se um aumento de 1592% (15,9 

vezes) no número de taquizoítos em cultura após as 72 horas da infecção, ou seja, de 

uma mediana de 47500 para 756250 taquizoítos (gráfico 1), havendo diferença estatística 

entre os momentos o e 72h. 

 

 

 

3.3. Avaliação da viabilidade celular 

  

Pelo teste de exclusão de Azul de Trypan. Por este teste, a viabilidade celular nas 

culturas controle, infectadas e tratadas com LPS teve como mediana 76,95%, 41,31% e 

29,25%, respectivamente (gráfico 2). Da mesma forma, o teste do MTT revelou neste 

mesmo parâmetro que a mediana da viabilidade para as culturas controle, infectadas e 

tratadas com LPS foi de 99,36%, 78,61% e 71,97%, respectivamente (gráfico 3). 

Gráfico 1 – Quantidade de taquizoítos após 72 de infecção. Os resultados estão 
expressos em mediana e a amplitude interquartis da quantidade de taquizoítos em 
comparação ao início da infecção (0h). * representa diferença estatística significante 
(p≤0,05) em relação à 0h (Mann Whitney). 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.4. Determinação da produção de óxido nítrico 

 

Gráfico 3 – Viabilidade celular avaliada pelo teste de MTT em células da microglia 
infectadas com taquizoítos de Neospora caninum (1:1) e tratadas com LPS (10µg/mL), 
avaliadas 72 horas pós-infecção. Os resultados estão expressos em mediana e a 
amplitude interquartis da porcentagem de células sem dano mitocondrial em comparação 
ao controle, considerado 100%. * representa diferença estatística significante (p≤0,05) 
em relação ao controle (Mann Whitney). 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

Gráfico 2 – Viabilidade celular avaliada pelo teste de Azul de Tripan em células da 
microglia infectadas com taquizoítos de Neospora caninum (1:1) e tratadas com LPS 
(10µg/mL), avaliadas 72 horas pós-infecção. Os resultados estão expressos em 
mediana e a amplitude interquartis da porcentagem de células viáveis. * representa 
diferença estatística significante (p≤0,05) em relação ao controle. ** representa, 
diferença estatística entre os grupos (Mann Whitney). 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Neste estudo foi observada uma robusta produção de NO pelos grupos testados. 

A mediana dos níveis de nitrito detectados nos sobrenadantes das culturas controle, 

infectadas e tratadas com LPS foram de 5,7, 16,7 e 22,7 M, respectivamente, o que 

representa um aumento de 292,9% (infectado) e 398,2% (LPS) quando comparado ao 

controle (gráfico 4). 

 

 

3.5. Determinação dos níveis de IL-10, TNF e INF-γ 

Também foi observada a produção das citocinas IL-10, TNF e INF-γ pelos grupos 

testados. A mediana dos níveis de IL-10 detectados nos sobrenadantes das culturas 

controles, infectadas e tratadas com LPS foram 0,0, 463,3 e 1375,8 pg/mL, 

respectivamente, o que representa um aumento significativo para as culturas infectadas e 

tratadas com LPS quando comparadas ao controle (gráfico 5 – A).  

No caso do TNF a mediana dos níveis detectados nos sobrenadantes das culturas 

controles, infectadas e tratadas com LPS foram 16,25, 66,25 e 253,8 pg/mL, 

respectivamente, o que representou um aumento apenas para o grupo tratado com LPS 

(1561,8%), quando comparado ao controle (gráfico 5 – B).  

Já com o INF-γ, a mediana dos níveis detectados nos sobrenadantes das culturas 

controles, infectadas e tratadas com LPS foram 0,0, 0,0 e 0,0 pg/mL, respectivamente, o 

que não representou aumento nem diminuição para nenhum tratamento quando 

comparado ao controle (gráfico 5 – C). 

Gráfico 4 – Níveis de nitrito no sobrenadante de células da microglia infectadas com 
taquizoítos de Neospora caninum (1:1) e tratadas com LPS (10µg/mL), avaliadas 72 
horas pós-infecção. Os resultados estão expressos em mediana e a amplitude 
interquartis. * representa diferença estatística significante (p≤0,05) em relação ao 
controle. ** representa, diferença estatística entre os grupos (Mann Whitney). 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Gráfico 5 – Níveis de IL-10 (A), TNF (B) e IFN-γ (C) no sobrenadante de células da 
microglia infectadas com taquizoítos de Neospora caninum (1:1) e tratada com LPS 
(10µg/mL), avaliadas 72 horas pós-infecção. Após esse período os sobrenadantes foram 
coletados e a concentração das citocinas foi dosada por kit ELISA. Os resultados estão 
expressos em mediana e a amplitude interquartis. * representa diferença estatística 
significante (p≤0,05) em relação ao controle. ** representa, diferença estatística entre os 
grupos (Mann Whitney). 

Controle Infectada LPS
0

1000

2000

3000

*

**

Tratamento

*
N

ív
e

is
 d

e
 I
L

-1
0

 (
p

g
/m

L
)

 

Controle Infectada LPS
0

500

1000

1500

*

Tratamento

**

N
ív

e
is

 d
e

 T
N

F
 (

p
g

/m
L

)

 

Controle Infectada LPS
0

200

400

600

800

1000

Tratamento

**

N
ív

e
is

 d
e

 I
F

N
-

 (
p

g
/m

L
)

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4. Discussão 

 

Trabalhos experimentais anteriores, mostraram características da resposta 

inflamatória ao N. caninum em culturas primárias de astrócitos (PINHEIRO et al., 2006a; 

2006b), em culturas mistas de células gliais (JESUS et al., 2013; PINHEIRO et al., 2010; 

SANTOS, 2010) e em co-culturas (JESUS, 2011). Entretanto se tornou necessário 

entender que tipo de resposta é deflagrada pela microglia durante a infecção, sem a 

presença de astrócitos e neurônios. Neste contexto, buscou-se investigar a resposta de 

culturas isoladas de microglia contra taquizoítos de N. caninum, para tentar esclarecer 

qual o provável papel deste tipo celular na infecção por este parasito.  

Primeiramente, foi investigado se uma vez infectas haveria ativação das células 

microglias que provocasse mudanças morfológicas. Foi observada a ocorrência dessas 

modificações tanto para a infecção quanto para o tratamento com LPS. Nas culturas 

controle, houve predominância de uma morfologia ramificada, com grandes 

prolongamentos, característica do estado de “repouso” da microglia cuja função é 

monitorar sinais do ambiente cerebral (DAVALOS et al., 2005). E visto que a microglia se 

torna rapidamente ativada quando em resposta a distúrbio da homeostase do tecido ou 

estímulo experimental (HANISCH e KETTENMANN, 2007), verificamos que nas culturas 

infectadas com o N. caninum, a microglia retrai seus prolongamentos e reabsorve 

totalmente os mesmos, caracterizando assim a morfologia ameboide das células. Esse 

fenótipo foi encontrado predominantemente nas culturas tratadas com LPS.  

Tendo em vista que as mudanças morfológicas da microglia são acompanhadas 

de múltiplas funções efetoras (VILHARDT, 2005) e que estas na infecção experimental 

por T. gondii inibiram a proliferação de taquizoítos (CHAO et al., 1993; 1994), resolvemos 

investigar se as alterações morfológicas observadas nas células microgliais, resultariam 

em controle da proliferação dos taquizoítos de N. caninum. 

Como resultado, foi observado que apesar da ativação microglial, ocorreu 

proliferação parasitária, com aumento significativo de 16 vezes o valor inicial de 

taquizoítos. Demonstrando que, a microgliose não foi suficiente para controlar a 

proliferação parasitária. Regidor-Cerrillo et al. (2011), trabalhando com infecção de 

linhagens celulares renais de macacos por diversas cepas de N. caninum, demonstraram 

que a taxa de proliferação (avaliada pela determinação do tempo de duplicação) variou 

de 9,8h à 14,1h entre as cepas de N. caninum. Ou seja, para que o número de 

taquizoítos aumentasse 15 vezes em 72h, o seu tempo de duplicação teria que ser de 

aproximadamente 18h, o que seria plausível com o estudo anterior, já que este aponta 

para diferenças intraespecíficas das cepas de N. caninum relacionadas com a eficiência 



 

36 

 

do processo de ciclo lítico (invasão e proliferação). Além disso, é importante lembrar que 

a diferença na multiplicação de taquizoítos pode ocorrer com base nas linhagens 

celulares hospedeiras utilizadas, como foi demonstrado em estudo anterior com T. gondii 

(DIAB e EL-BAHY, 2008). Com o domínio dessa informação, partimos para investigar se 

durante essa proliferação parasitária haveria perda na viabilidade celular. 

Constatamos que, assim como esperado para o LPS, a infecção também reduz a 

viabilidade das células e isso foi confirmado por dois métodos distintos (MTT e Azul de 

Trypan). Essa redução também foi observada quando da infecção experimental de 

cultivos de células gliais mistas (PINHEIRO et al., 2006b; 2010; SANTOS, 2010). Isso 

pode ser explicado pelo fato do N. caninum ser um parasito intracelular obrigatório 

(HEMPHILL et al., 2006) que para sobreviver, precisa invadir, proliferar e sair das células 

do hospedeiro, completando assim seu ciclo lítico, bem como gerando morte e dano 

celular (HEMPHILL et al., 2006; PLATTNER e SOLDATI-FAVRE, 2008; SANTOS et al., 

2009). 

Valendo-nos do conhecimento de que a ativação da microglia também resulta na 

expressão de uma série de mediadores moleculares (VILHARDT, 2005), foi investigada a 

produção de NO e citocinas para buscar entender como estes poderiam atuar durante a 

infecção da microglia por N. caninum.  

A investigação dos níveis de nitrito no sobrenadante mostrou que ocorre produção 

de NO em resposta a infecção e ao tratamento com LPS. Entretanto, pode-se supor que 

o controle da proliferação parasitária deve ser um mecanismo independente de NO. 

Assim como demonstrado por estudos com microglia de humanos (CHAO et al., 1994) e  

de ratos (LUDER et al., 1999) infectada com T. gondii, onde a liberação de NO após 

infecção não estava associada à inibição da replicação do patógeno, já que inibidores da 

óxido nítrico sintetase (NGMA e NGMA/L-NIL, respectivamente) não afetaram a atividade 

antitoxoplásmica mediada por citocinas da microglia. 

Para explicarmos o aumento dos níveis de NO, nos baseamos em estudos que 

demonstram a eficácia de mediadores como LPS, IL-1β, TNF e IFN-γ em estimular a 

expressão de iNOS em microglia e astrócitos (LU et al., 2010; MURPHY e GRZYBICKI, 

1996) e que a iNOS quando expressa, produz altos níveis de NO constantemente 

(BROWN, 2007). Somando-se isso ao conhecimento de que microglia quando estimulada 

com LPS libera TNF ao longo de 1-8h (NAKUMURA et al., 1999; SHENG et al. 1995) e 

que a ativação autócrina da microglia via TNF pode levar a ativação crônica da mesma, 

induzindo assim o aumento de mediadores inflamatórios, como o NO (KUNO et al., 2005) 

via transcrição de genes da iNOS (MURPHY e GRZYBICKI, 1996), hipotetizamos que o 

TNF pode ter sido produzido precocemente na cultura e isso pode ter ativado a iNOS, 

desencadeando assim níveis aumentados de nitrito observado nas 72h de experimento. 
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Essa produção de NO, juntamente com a proliferação parasitária, pode ter sido 

responsável pela redução da viabilidade celular encontrada no estudo. Lee et al. (2001), 

demonstram que células microgliais de camundongos BV-2 e culturas primárias de 

microglia de ratos, após estímulo com LPS e IFN-γ sofreram morte celular via apoptose 

através da liberação de NO. Acrescida a essa via, Moss e Bates (2001) trabalhando com 

microglia de murinos e mesma fonte de estímulo (LPS e IFN-γ), demonstraram que a 

liberação de altos níveis de NO resulta em dano à membrana plasmática, como avaliado 

pela liberação de LDH no sobrenadante e o aumento da porcentagem de células 

permeáveis ao Azul de Trypan. Esses mesmos autores explicam que acompanhado ao 

dano na membrana plasmática, houve a diminuição da glutationa intracelular, que é uma 

molécula antioxidante responsável por proteger proteínas, lipídeos e DNA contra ataques 

de ERO (FERNANDEZ-CHECA et al., 1997). Sua diminuição, por conseguinte, torna as 

enzimas responsáveis pela fosforilação oxidativa mais susceptíveis ao dano por NO, 

como observado pela inibição da atividade dos complexos mitocondriais I e IV, 

comprometendo assim a cadeia respiratória mitocondrial (BOLANOS et al., 1995) e a 

produção de ATP (BROOKES et al., 1999). Em posse desses conhecimentos, 

acreditamos que o aumento do dano oxidativo através do NO, leva a progressivo declínio 

da viabilidade celular, como resultado de um fornecimento insuficiente de energia e/ou 

aumento da suscetibilidade à apoptose.  

Além dos níveis de NO, outro fator investigado foi a produção de citocinas IFN-γ, 

TNF e IL-10 para tentar entender como estas poderiam participar da modulação da 

resposta da microglia ao parasito. Foi verificado não haver aumento significante na 

produção de citocinas inflamatória (TNF e IFN-γ) durante a infecção, o que poderia 

justificar a falta de controle da proliferação parasitária em 72h de experimento. Lee e 

Benveniste (1999) em trabalho de revisão apontaram que citocinas como TNF e IL-1 

estão envolvidas, principalmente, com o início do processo inflamatório, por suas 

habilidades de induzir moléculas de adesão e quimiocinas necessárias para atrair os 

leucócitos. Assim, embora a produção de IL-1 não tenha sido avaliada neste estudo, a 

ausência de aumento significativo na liberação de TNF em culturas de microglia 

infectadas, pode representar um mecanismo de resposta que evite o envolvimento de 

células inflamatórias da resposta imune sistêmica, o que em condições in vivo, levaria a 

efeitos deletérios no tecido nervoso durante o curso desta infecção. 

Um indício de que este mecanismo é resultado da interação parasito e microglia 

foi observado quando as culturas foram tratadas com LPS e responderam com elevada 

liberação de TNF. Esse achado se apoia no fato de diversos estudos anteriores terem 

mostrado que o LPS (em diversas concentrações) é capaz de induzir a liberação de TNF 

em microglia (AJMONE-CAT et al., 2003; LIU et al., 2002; NAKUMURA et al., 1999; 
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ROCK et al., 2004).  

No contexto da infecção, o mesmo pode ser pensado/extrapolado para o IFN-γ. 

Pinheiro et al. (2006b; 2010) sugeriram que a não detecção de IFN-γ em culturas de 

astrócitos e astrócitos/microglia poderia ser resultado da regulação negativa mediada por 

IL-10 visando reduzir o efeito deletério daquela citocina. Efeito esse foi comprovado por 

diversos estudos, entre eles o de Badie et al., (2000), onde o IFN-γ induziu apoptose de 

microglia de roedores, através da regulação positiva de Fas e FasL. Já Rozenfeld et al., 

(2003) verificaram que a produção de NO por células microgliais ativadas por IFN-γ foi 

inibida por mediadores imunorregulatórios solúveis liberados por astrócitos infectados 

com T. gondii, e que isto favorecia a viabilidade neuronal. Por sua vez, Scheidegger et al. 

(2005) trabalhando com culturas organotípicas de tecido cortical de cérebro de rato 

infectado com T. gondii, verificaram que o tratamento com IFN-γ teve um efeito negativo 

sobre a integridade estrutural e a viabilidade do tecido neuronal.  

Ao passo que não houve produção das citocinas IFN-γ e TNF, foi verificada a 

ocorrência de aumento na produção de IL-10, o que poderia está associado à regulação 

negativa da produção dessas citocinas inflamatórias e que permitiria a proliferação do 

parasito. Nossos achados estão em consonância com o trabalho de Deckert-Schluter et 

al., (1997), que associaram a resposta inflamatória da microglia à liberação dessa 

citocina e ainda, com o trabalho de Wilson et al., (2005), onde esta citocina modulou 

negativamente a síntese de citocinas pro inflamatórias como IFN-γ, TNF, IL-12 e IL-6. Em 

1997, Deckert-Schlüter et al., realizaram experimentos de neutralização de IL-10 in vivo, 

em cérebros de camundongos infectados com T. gondii, revelando que a presença dessa 

citocina facilitava a persistência do parasito no cérebro por supressão da resposta imune 

do SNC, dado corroborado por Wilson et al. (2005) em estudos com células 

mononucleares de cérebro de camundongos cronicamente infectados com T. gondii. 

Por outro lado, o perfil de resposta regulatório com liberação de IL-10 pela 

microglia frente ao estímulo de LPS, pode ser explicado através de alguns trabalhos que 

utilizaram células microgliais e monócitos. Eles demonstraram que sob estímulo agudo de 

LPS a microglia libera inicialmente TNF, IL-1β, IL-6 e NO ao longo de 1-8h e uma 

produção atrasada de IL-10 ao longo de 6-20h (MALEFYT et al., 1991; NAKUMURA et 

al., 1999; SHENG et al. 1995). Foi também observado que os níveis de IL-1β, IL-6 e TNF 

decrescem ao longo de 48h (MALEFYT et al., 1991; NAKUMURA et al., 1999) ao tempo 

que os níveis de NO e IL-10 aumentam (MALEFYT et al., 1991; NAKUMURA et al., 1999; 

SHENG et al. 1995). 

Além disso, Malefyt et al. (1991), demonstraram que quando as culturas de 

monócitos foram inibidas por anticorpos monoclonais anti-IL-10, as citocinas IL-1α/β, IL-6 

e TNF foram liberadas em grandes quantidades. Em complementação Sheng et al. 
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(1995), mostrarem que culturas microgliais tratadas com TNF resultaram em uma 

liberação dose dependente de IL-10 e que o tratamento de culturas com IL-10 

marcadamente inibiram a liberação aguda de TNF. Reforçando o importante efeito 

regulatório da IL-10 em relação à resposta imunológica e inflamatória. 

Em conclusão, o estudo analisou individualmente a resposta da microglia na 

infecção por N. caninum, dosando para isso citocinas/mediadores derivados da mesma. 

Resumidamente, a microglia frente à infecção mudou sua morfologia para um fenótipo 

ameboide, que representa um estado ativado. Porém na ausência de níveis significativos 

de citocinas que controlassem a proliferação de taquizoítos, como TNF e IFN-γ, (JESUS 

et al., 2013; YAMANE et al., 2000), provavelmente devido a modulação negativa da IL-10 

(Boche et al., 2003), ocorreu perda de viabilidade microglial por estresse oxidativo e por 

proliferação e invasão celular parasitária facilitadas (esquema 1). Esses dados apontam 

para estudos futuros a fim de melhor entender os mecanismos de destruição e controle 

do taquizoíto pelas células macrofágicas residente do SNC, podendo com isso contribuir 

para um entendimento local, nas interações com neurônios e astrócitos, e geral, nas 

interações com as moléculas e células atuantes no sistema imune durante a infecção. 

 

Esquema 1 – Resultados obtidos. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As culturas de células microgliais infectadas com taquizoítos de Neospora 

caninum não controlam a sua proliferação, levando à perda de viabilidade celular. 

Esta limitação pode estar associada à falta de intercomunicações com as outras 

células do SNC e sistema imune as quais poderiam corroborar o controle mais 

eficiente da proliferação parasitária e do dano tecidual. 

 

 

A perda de viabilidade celular através da infecção e do LPS está associada, em 

parte, com o aumento nos níveis de nitrito, talvez pela própria produção contínua 

de óxido nítrico, sabidamente citotóxico para as células. 

 

 

A resposta resultante da interação de células microgliais com Neospora caninum 

durante a infecção é capaz de liberar a citocina anti-inflamatória IL-10, que pode 

ter regulado negativamente a liberação das citocinas pró-inflamatórias IFN-γ e 

TNF, favorecendo a persistência e proliferação descontrolada dos taquizoítos. Já 

o tratamento com LPS, apenas difere pelo também aumento do TNF, indicando 

ser um estimulador mais eficiente para a resposta microglial. 
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