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Em grupos de camunáongos inoculados com as cepas FL, MR, Berenice e Y, 
a freqüência de parasitismo encefálico avaliada através do encontro de parasitas 
em cortes semi-seriados variou entre 1.6-22%, ao passo que nos animais inocula
dos com cepa PNM essa percentagem alcançou 20.5%. Os autores sugerem que 
esses resultados se devam a diferentes tropismos do parasita e discutem a im
portância do estudo de modelos experimentais para a investigação de lesões 
encefálicas causadas por T. cruzi.

O encontro, em pacientes chagásicos 
crônicos, de alterações do sistema nervoso 
central (SNC) tais como despopulação neu- 
ronal no cerebelo (2) ou no núcleo dorsal 
do vago (»), assim como a ocorrência de dis- 
função cerebral mínima como possível se
qüela de menigoencefalite chagásica aguda 
em crianças W, indicam a  importância de 
estudos, em hospedeiros experimentais ade
quados, de eventuais lesões do SNC causa
das quer por agressão direta do parasita, 
quer por mecanismos indiretos. No presen
te trabalho são relatados os resultados de 
um estudo de parasitismo encefálico em ca- 
mundongos n a  fase aguda da infecção ex
perimental, obtida pela inoculação com di
ferentes cepas do T. cruzi.

MATERIAL E MÉTODOS

Camundongos albinos, machos, pesando 
18-20 gramas, foram inoculados por via in-

traperitoneal com 1.000.000 — 1.500.000 for
mas sangüíneas do T. cruzi das seguintes 
cepas: Y, isolada por Silva e Nussenz-
weig <13> de um caso humano; MR e CL, 
isoladas por Brener e Chiari (5) de triatomí- 
neos naturalm ente infectados, coletados no 
Rio Grande do Sul; Berenice, isolada por 
Salgado e cols. (10> de um caso crônico, con
siderado como o primeiro caso humano des
crito por Chagas; PNM, isolada por Brener 
& Chiari O) de um caso crônico de forma 
digestiva. Os animais eram sacrificados no 
período de parasitem ia máxima, determi
nado previamente para cada cepa W e que 
correspondia a 7 dias para FL, Y  e Bere
nice, 11 para  MR e 10-13 para PNM. Em
bora nessa fase parasitas sejam encontra
dos em praticam ente todos os órgãos, para 
controle do parasitismo celular eram exa
minados cortes histológicos do baço dos 
animais estudados. O encéfalo era fixado 
“in totum ” em formol a 10%, incluído em
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parafina, sendo então feitos cortes semi- 
-seriados de toda a massa encefálica, exa
minando-se inteiram ente, com aumento de 
450x um entre cada 10 cortes histológicos, 
anotando-se o número de “ninhos de amas 
tigotas” e a presença de focos inflama 
tórios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro I m ostra o número de “ninhos 
de amastigotas” encontrados e a percenta
gem de cortes parasitados por T. cruzi nos 
diferentes grupos de animais. Nos camun- 
dongos inoculados com as cepas FL, MR, 
Berenice e Y, a freqüência do parasitismo 
encefálico foi extremamente baixa, apesar 
da intensidade do parasitismo do baço e 
da a lta  parasitem ia apresentada pelos ani
mais inoculados. Esses dados estão em con
cordância com os achados de DominguezW 
que, inoculando duas cepas de T. cruzi de 
procedência hum ana em grande número de 
camundongos, usando as vias intraperito- 
nial e subcutânea, encontrou parasitismo 
do SNC somente em 5% dos animais ino
culados. Usando a via intracerebral, esse 
mesmo autor e Sanabria (H) conseguiram, 
entretanto, obter com regularidade ence- 
falite chagásica.

Um fato interessante consistiu na signi
ficativa maior freqüência do encontro de 
parasitas nos animais inoculados com a 
cepa) PNM. Esse achado representa, apa
rentemente, a expressão de um tropismo

particular do parasita, já  que, nos animais 
inoculados com essa cepa a parasitem ia é, 
em geral, menor do que a encontrada nos 
outros grupos de animais inoculados com 
as demais cepas. Além disso, o período em 
que os animais foram sacrificados é p ra ti
camente idêntico ao dos animais inocula
dos com a cepa MR, nos quais a freqüên
cia do parasitismo encefálico foi mínima. 
Os animais inoculados com a cepa PNM 
foram também os únicos a apresentarem  
focos inflamatórios no cerebelo e leptome- 
ninge. No cérebro e no cerebelo, na maio
ria das vezes os focos inflamatórios esta- 
vam relacionados com células gliais parasi
tadas. É interessante notar que, em pes
quisa anterior, essa cepa se mostrou capaz 
de provocar extensas lesões do sistema ner
voso autônomo de camundongos infecta
dos (14>.

A baixa freqüência do parasitismo en- 
ccfálico, mesmo na presença de um a infec
ção' sistêmica grave, em contraste com a 
facilidade com que o parasita se localiza no 
cérebro após inoculação intracerebral (6; ii) 
sugere que esse fenômeno esteja ligado 
mais a um tropismo particular do parasita 
que a um a possível refratariedade das cé
lulas do SNC. Esse raciocínio estaria de 
acordo com a significativa maior ocorrên
cia do parasitismo encefálico nos animais 
inoculados com a cepa PNM. Aliás, diferen
ças de tropisrrfo celular, com existência de 
cepas de T. cruzi caracteristicam ente mio- 
trópicas ou histiocitotrópicas têm sido re-

QUADRO I — Freqüência do parasitismo encefálico em animais experimentalmente ino
culados com diferentes cepas de Trypanosoma cruzi.

CEPA N.° ANIMAIS
N.° CORTES 

EXAMI
NADOS

“NINHOS” 
DE AMAS- 
TIGOTAS

% CORTES 
PARASI
TADOS

PARASI- 
TISMO 

DO BAÇO

FL 5 339 16 1.8 + + + +

MR 5 373 17 1.9 - I - +  - f

BERENICE 4 258 6 l . f i + + + +

Y 2 139 4 2.2 + + - r

PNM 5 219 95 20.5 + + + +
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Jatadas na literatura [revisto por Bre
ner ( 4 ) ] ,  tendo sido ainda referida a exis
tência de cepa “neurotropica” isolada de 
tatu  (12). Por outro lado, é possível que o 
escasso parasitismo obssrvado com a maio 
ria das cepas estudadas represente uma 
peculiaridade do hospedeiro empregado já  
que, como assinalaram  Edgcomb e cols. (7), 
em ratos com infeção natu ral pelo T. cruzi, 
capturados no Panam á, 27% dos animais 
que apresentavam  parasitas mostravam 
também “ninhos de am astigotas” no cére
bro. Essas considerações são im portantes 
na caracterização de um modelo experi
m ental adequado para o estudo das even
tuais lesões causadas pelo parasitismo en
cefálico do T. cruzi. Como foi demonstrado 
por Jorg e cols. W, entre 31 crianças que

haviam sofrido de meningoencefalite por T. 
cruzi em idade menor que l ano, 18 apre
sentavam, 6 a 12 anos após a infecção ini
cial, um a síndrome de disfuncão cerebral 
mínima. Anteriormente, vários autores já 
haviam descrito alterações do sistema ner
voso central em chagásicos crônicos, tais 
como atrofia cortical (J), diminuição do nú
mero de células de Furkinge no cérebro W 
e a despopulação neuronal dos núcleos dor
sal do vago e hipoglosso W. Embora esses 
achados (com exceção de meningoencefali- 
te de fase aguda) não sejam considerados 
como resultantes de agressão direta do pa
rasita, é evidsnte a importância do conhe- 
cimcnto das lesões encefálicas em modelos 
experimentais eventualmente usados para 
estudo díssas leseõs.

S UMMARY

The frequency of encephalic parasitism in mice experimentally inoculated 
with different T. cruzi strains has been studied by examining semi-serial histo- 
logical sections. Parasites have been found in 1.6-2.2% of the examined sections 
from animais inoculated with ctrains FL, MR, Y, Berenice, and in 20.5% of those 
inozulated with  PNM strain. Those results have been suggested to be caused by 
different tropism of the parasite to the central nervous system. The importance 
of experimental models suitable to be used in the study of encephalic lesions 
in Chagas disease has been discussed.
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