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RESUMO 

A toxoplasmose é uma doença infecto-parasitária causada pelo Toxoplasma gondii 

(T. gondii), um parasito intracelular obrigatório capaz de determinar um equilíbrio 

delicado entre o parasitismo e a resposta imune do hospedeiro, a qual é modificada 

devido fatores ambientais e genéticos. Devido a isso, objetivamos investigar as 

frequências alélicas e genotípicas de SNPs específicos nos genes IL17A e IL17RA, 

bem como a produção de IL-17A, IL-33 e CCL2 em gestantes infectadas pelo T. gondii 

do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Através das técnicas PCR-RFLP, foram 

avaliados dois SNPs implicados na modulação do perfil de resposta imune Th17, 

IL17A rs2275913 (G>A) e IL17RA rs4819554 (A>G) em mulheres grávidas, infectadas 

ou não pelo T. gondii e atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal/RN. 

Estas mulheres também foram avaliadas quanto a produção de citocinas implicadas 

na modulação da resposta imune, CCL2, IL-33 e IL-17A, pelo método de ELISA direto. 

Os resultados mostraram que o alelo G do SNP rs2275913 (IL17A) pareceu se protetor 

nesta população, enquanto o alelo G do SNP rs4819554 (IL17RA) foi associado a uma 

maior susceptibilidade à infecção pelo T. gondii [P valor= 0,025; OR= 2,815 (1,118-

7,089); IC= 95%]. Quanto às citocinas, nenhuma delas teve influência sobre os 

parâmetros analisados (aborto e hipertensão). Diante destes resultados, esse estudo 

inédito traz importantes evidências imunogenéticas, em humanos, que apoiam a 

existência de uma parcela de contribuição do genótipo do hospedeiro no resultado da 

imunomodulação exercida pelo T. gondii; este ainda abre perspectivas para outras 

futuras abordagens da relação parasito-hospedeiro.  

 

Palavras-chave: Toxoplasma gondii, gestantes, polimorfismo, citocinas, 

sintomatologia. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Toxoplasma gondii (T. gondii) is a parasitic infectious parasitic disease that is an 

obligate intracellular parasite capable of determining a delicate balance between 

parasitism and the immune response of the host, which is modified due to 

environmental and genetic factors. Due to this, we aimed to investigate the allelic and 

genotype frequencies of specific SNPs in the IL17A and IL17RA genes, as well as the 

production of IL-17A, IL-33, and CCL2 in pregnant women infected with T. gondii from 

the State of Rio Grande do Norte, Brazil. Through PCR-RFLP techniques, two SNPs 

implicated in Th17 immune response, IL17A rs2275913 (G> A) and IL17RA rs4819554 

(A> G) modulation were evaluated in pregnant women, infected or not by T. gondii and 

treated in Maternity School Januário Cicco, Natal / RN. These women were also 

evaluated for the production of cytokines involved in the modulation of the immune 

response, CCL2, IL-33, and IL-17A, by the direct ELISA method. The results showed 

that the G-allele of the SNP rs2275913 (IL17A) appeared to be protective in this 

population, while the rs4819554 (IL17RA) SNP G allele was associated with a greater 

susceptibility to T. gondii infection [P value = 0.025; OR = 2.815 (1.118-7.089); CI = 

95%]. Regarding cytokines, none of them had any influence on the analyzed 

parameters (abortion and hypertension). In view of these results, this unpublished 

study brings important immunogenic evidence in humans that support the existence of 

a contribution of the host genotype to the immunomodulation result of T. gondii; this 

still opens perspectives for other future approaches of the parasite-host relationship. 

Key-words: Toxoplasma gondii, pregnant women, polymorphism, cytokines, 

symptomatology. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O Toxoplasma gondii e a toxoplasmose 

O Toxoplasma gondii (T. gondii) (NICOLLE; MANCEUX, 1909) único em seu 

gênero, é um parasito intracelular obrigatório (CARRUTHERS; SUZUKI, 2007) que 

segundo a nova classificação dos seres vivos está inserido no grande grupo SAR e, a 

partir dele, no 1º grupo Alveolata, 2º grupo Apicomplexa, 3º grupo Conoidasida, 4º 

grupo Coccidia e 5º grupo Eimeiriorina (ADL et al., 2012). Ele é capaz de infectar 

quaisquer células nucleadas de animais homeotérmicos (DUBEY; SU, 2009) e mais 

recentemente foi encontrado no cérebro de cobras (NASIRI et al., 2016). Seu ciclo 

(FIGURA 1) é heteroxeno facultativo sendo os felinos seus hospedeiros definitivos 

(FRENKEL et al., 1970; DUBEY, 2009).  

Em seu ciclo evolutivo, o Toxoplasma gondii, replica-se e produz formas 

capazes de escapar da imunidade do hospedeiro e alcançar transmissão eficiente 

para um próximo hospedeiro. O seu ciclo de vida é bastante complexo, sendo dividido 

entre infecções em felinos e não-felinos, que estão correlacionados com a replicação 

sexual (fase coccidiana) e assexual, respectivamente (FIGURA 1). No ciclo de vida 

que ocorre no hospedeiro definitivo (felídeos), o estágio final é o esporozoíto que fica 

alojado no oocisto (diplóide) (CORNELISSEN et al., 1984); decorrente da interação 

entre as formas de macro e microgameta (CORNELISSEN et al., 1984). Esta fase do 

ciclo é responsável pela recombinação genética e ganho de vantagens biológicas que 

são incorporadas ao genoma do parasito (PFEFFERKORN; PFEFFERKORN, 1980). 

Os merozoítos formados na fase assexuada no hospedeiro felino, bem como os 

taquizoítos nos hospedeiros não-felinos são responsáveis pela amplificação 

assexuada do número de parasitos. Nos hospedeiros não-felinos, o ciclo assexuado 

consiste em dois estágios distintos de crescimento, dependendo se a infecção está 

na fase aguda ou crônica. O estágio de taquizoítos define a forma de crescimento 

rápido do parasito que ocorre durante a fase aguda da toxoplasmose. Os taquizoítos 

têm aproximadamente 5μm de comprimento e 2μm de largura (SMITH, 1995). Eles se 

replicam dentro de uma célula com um tempo de geração de 6 a 8h (in vitro) até que 

eclodam e infectem as células adjacentes, geralmente após 64 a 128 taquizoítos 

terem se acumulado por célula (RADKE; WHITE, 1998). No animal infectado, os 

taquizoítos se diferenciam em bradizoítos e formam cistos teciduais que, normalmente 

ocorrem, entre 7 a 10 dias após a infecção. Esses cistos são encontrados 

predominantemente no sistema nervoso central e tecido muscular, onde podem residir 
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durante toda a vida do hospedeiro. O desenvolvimento de cistos teciduais em todo o 

corpo define o estágio crônico do ciclo assexuado. Os cistos que são ingeridos através 

da ingestão de tecido infectado são rompidos à medida que passam pelo trato 

digestivo, causando liberação de bradizoítos. Esses bradizoítos podem então infectar 

o epitélio do lúmen intestinal, onde se diferenciam, novamente, em taquizoítos e se 

disseminam por todo o corpo, completando assim o ciclo assexual (SMITH, 1995; 

RADKE et al. 2003). 

 

 
FIGURA 1. Ciclo de Vida do Toxoplasma gondii. Esquema demonstrando as formas 

evolutivas e hospedeiros do T. gondii, bem como suas formas de transmissão: horizontal, pela ingestão 
de oocistos ou bradizoítos e a vertical, por meio da passagem do taquizoíto através da placenta. São 
apresentados ainda, órgãos pelos quais este parasito apresenta tropismo, o sistema nervoso central 
(SNC), o olho e a placenta. Fonte: Adaptada do Google Imagens 
(http://www.misodor.com/TOXOPLASMOSE.php). 

 

Porém, caso o ciclo no hospedeiro definitivo não ocorra, ainda assim, o T. 

gondii terá sucesso infectivo em seus hospedeiros intermediários. Este 

comportamento facultativo quanto à necessidade de passar pelo hospedeiro definitivo 
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permite a existência de cepas clonais e atípicas deste parasito (SU et al., 2003). Isso 

ocorre, pois, na ausência de felinos, a multiplicação deste parasito se dá, apenas de 

forma assexuada, propiciando a conservação genética e a presença de cepas clonais. 

Contrariamente, em regiões onde os felinos são abundantes a reprodução sexual se 

dá mais frequentemente, gerando a variação genética de algumas cepas do T. gondii 

nestas regiões (KHAN et al., 2006; 2007; LEHMANN et al., 2006; PENA et al., 2008). 

Oliveira e colaboradores (2016) puderam observar a diferença fenotípica da virulência 

do T. gondii em camundongos infectados com isolados atípicos obtidos por Andrade 

e colaboradores (2013) no Rio Grande do Norte (RN). As três formas infectantes 

propiciam que o T. gondii possa infectar seus hospedeiros, tanto por vias horizontais 

(consumo de frutas e legumes mal higienizados e carne malcozida, por exemplo), 

quanto por vias verticais (transmissão mãe-feto) (PLEYER; SCHLÜTER; MÄNZ, 2014) 

podendo causar a toxoplasmose após o estabelecimento da infecção.  

Ainda, apesar do taquizoíto do T. gondii ter a capacidade de infectar quaisquer 

células portadoras de núcleo, alguns órgãos são tidos como seus principais alvos e 

isso é o que se denomina como tropismo. E no caso do T. gondii o tropismo ocorre 

em relação à placenta, aos olhos e ao sistema nervoso central (SNC) (FIGURA 1). 

Acredita-se que esta preferência não seja aleatória, mas, sim, relacionada ao 

ambiente imunológico característico destes sítios, chamados de sítios 

imunologicamente privilegiados. Os sítios imunoprivilegiados apresentam-se em um 

meio com altos níveis de TGF-β (Fator Transformador de Crescimento Beta) que 

associado a expressão de um ligante indutor de apoptose (FasL) e outros 

componentes permitem a manutenção do ambiente imunologicamente privilegiado 

(GREEN; FERGUSON, 2001), de modo a estabelecer o equilíbrio entre a invasão dos 

parasitos e a resistência por parte do hospedeiro (PLEYER; SCHÜTER; MÄNZ, 2014). 

A toxoplasmose é uma doença infecto-parasitária capaz de atingir humanos e 

outros seres homeotérmicos. Ela pode acometer indivíduos imunocompetentes bem 

como imunossuprimidos, tendo caráter oportunista neste último caso. Em 

imunocompetentes quando há sintomatologia, ela se dá de forma leve com: 

linfoadenopatia, mialgia, febre baixa, “rash” cutâneo, eventual coriorretinite unilateral 

e formas graves são raras, pelo menos nas regiões onde prevalecem as cepas clonais 

do T. gondii (KHAN et al., 2006; MENDES et al., 2014; SILVA et al., 2014; OLIVEIRA 

et al., 2016). De forma contrária, em indivíduos imunossuprimidos a toxoplasmose 

pode ser fatal. Como em indivíduos com HIV/AIDS (Vírus da Imunodeficiência 
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Humana/Síndrome da Imunodeficiência Humana), por exemplo, onde a encefalite 

toxoplásmica (neurotoxoplasmose) pode ser fulminante (LUFT; REMINGTON, 1992; 

VAN BILSEN et al., 2017). Ou ainda, pode ocasionar transtornos de cunho psiquiátrico 

(KAR; MISRA, 2004; FLEGR; KUBA, 2016; FUGLEWICZ; PIOTROWSKI; STODO-

LAK, 2017; LUCCHESE, 2017). 

Em toda doença parasitaria, sempre há algum desequilíbrio danoso na 

relação parasito-hospedeiro que culmina em um processo fisiopatológico importante. 

No caso específico da toxoplasmose, o T. gondii é um parasita, altamente bem-

sucedido, que estabelece infecção crônica ao longo da vida do hospedeiro, regulando 

cuidadosamente a ativação imunológica e os mecanismos efetores da célula 

hospedeira (BLADER; SAEIJ, 2009). Assim, parte da variabilidade do resultado da 

doença em infecções humanas também pode estar ligada ao tipo de cepa que causa 

a infecção (MILLER et al., 2004). Neste caso, de maneira multifatorial, características 

atípicas podem ter origem em genótipos/fenótipos específicos do parasito, do 

hospedeiro ou de ambos.  

No processo de interação parasito-hospedeiro, as variantes genotípicas 

desempenham um papel importante na patogenicidade em infecções humanas. Na 

Europa, especialmente na França, a população parasitária clonal, predomina o tipo II 

de virulência moderada em pacientes imunocompetentes (ROBERT-GANGNEUX; 

DARDÉ, 2012). No Brasil, o tipo II é raro e as linhagens clonais denominadas BR I, 

BR II, BR III e BR IV foram isoladas em animais (GILBERT et al., 2008). Além disso, 

nosso grupo isolou genótipos atípicos em animais de produção bastante consumidos 

entre a população do RN, sendo a maioria classificados como virulentos (ANDRADE 

et al., 2013). Estudos conduzidos na Guiana Francesa observaram genótipos atípicos 

também em humanos (CARME et al., 2009) confirmando as infecções graves em 

imunocompetentes, em estudos anteriores (AJZENBERG et al., 2002). Este achado é 

muito importante, uma vez que dados recentes mostram a disseminação de 

toxoplasmose na Amazônia, causando sintomatologia grave em pacientes 

imunocompetentes (BLAIZOT et al., 2018).  

Esta infecção apresenta ampla distribuição mundial, ocorrendo de forma tão 

variável, que é possível encontrar regiões no mundo, com prevalência para anticorpos 

(Acs) contra o T. gondii menor que 1%, enquanto em outras, os valores ficam acima 

de 90% (PAPPAS et al., 2009). De forma mais pontual, Daryani e colaboradores 

(2014) demonstraram que na população do Irã, analisada de 1978-2012, a 
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soroprevalência foi de 39,3%, enquanto que Lopes e colaboradores (2012) 

encontraram prevalência de 24,4% as mulheres da região Norte de Portugal. 

No Brasil, esses dados na população geral são escassos, mas Dubey e 

colaboradores (2012) mostraram que a população adulta (18-21 anos) apresentava 

56% de soroprevalência, um valor quatro vezes maior ao encontrado nos Estados 

Unidos na mesma época (DUBEY, 2010). No RN, ao analisar amostras de soro de 

1540 habitantes da cidade de Santa Cruz, entre 2013 e 2014, foi encontrada 

soroprevalência de 66,2% (ALOISE et al., 2017). 

A toxoplasmose pode apresentar formas clínicas diversas, dependendo do 

principal sítio acometido pela infecção, bem como do indivíduo que a desenvolveu e 

do tipo de cepa envolvida no processo. Como citado anteriormente a 

neurotoxoplasmose é a forma mais comum em indivíduos imunossuprimidos. Em caso 

de estabelecimento da infecção durante a gravidez, tem-se a toxoplasmose 

gestacional (HARKER; UENO; LODOEN, 2015) que apresenta sintomatologia 

inespecífica e autolimitada (febre baixa, mialgia e linfoadenopatia); em decorrência a 

esta, é possível que os fetos desenvolvam a toxoplasmose congênita (JONES et al., 

2001), esta é uma forma muito delicada pois pode gerar sequelas que podem se 

manifestar desde o período neonatal até a adolescência (SANTANA et al., 2003), 

como comprometimento no desenvolvimento neurológico do feto e até más-formações 

incompatíveis com a vida, levando ao aborto espontâneo ou distúrbio cognitivos 

(DUBEY et al., 2004; ZHANG et al., 2012; KRAVETZ, 2013). Assim como, as 

manifestações oculares que podem ocorrer na vida adulta, a toxoplasmose ocular 

(MENDES et al., 2014), que também pode ter origem a partir da infecção horizontal 

(PLEYER; SCHLÜTER; MÄNZ, 2014), e é identificada pela associação entre a 

presença de uma lesão característica, borda enegrecida e centro claro, com a 

sorologia positiva para o T. gondii (DUPOUY-CAMET et al., 2012). 

Esta forma da doença acontece quando a mulher apresenta a primo-infecção 

ou reativação da toxoplasmose durante o período gestacional (HARKER; UENO; 

LODOEN, 2015).  É uma das formas mais preocupantes da toxoplasmose, tendo em 

vista que a infecção pode ser transmitida ao feto e resultar na toxoplasmose congênita 

com manifestações neurológicas e oculares, até em aborto (GILBERT et al., 2015).  

Um fator preponderante que influencia o risco e a gravidade da infecção fetal 

é a idade da gravidez quando da ocorrência da infecção materna. Dados de coortes 

de mulheres grávidas rastreadas rotineiramente durante a gravidez mostraram que, 
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para infecção materna precoce, a infecção fetal é rara, mas grave, e inversamente 

ocorre para a infecção tardia, o risco de infecção fetal é mais alto, mas geralmente é 

subclínica (SYROCOT, 2007; RABILLOUD et al., 2010; WALLON et al., 2013). 

Curiosamente, uma infecção antes da gravidez, marcada por uma sorologia positiva, 

induz uma imunoproteção eficiente para a próxima gravidez (PLEYER; SCHLÜTER; 

MÄNZ, 2014). 

Em 2012, foi publicado um estudo que mostrou que 36 a 92% das mulheres 

grávidas do Brasil foram soro reativas para o T. gondii, sendo esta a maior 

soroprevalência mundial neste nicho da população (DUBEY et al., 2012), onde este 

grande intervalo de prevalência pode ser explicado pela região na qual a grávida 

reside, pelo grau de exposição aos fatores de risco e ao status sanitário ao qual ela 

está exposta. Dados epidemiológicos, de um estudo pioneiro realizado na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) situada na capital do RN, mostraram que 

126 das 190 (63,3%) grávidas observadas apresentavam-se soro-reativas para o T. 

gondii (BARBOSA et al., 2009), mostrando, com isso, que cerca de 37% destas 

mulheres tinham susceptibilidade à infecção e, em caso de soro conversão ainda 

durante o período gestacional, seus fetos poderiam ser acometidos com a forma 

congênita desta doença. 

A toxoplasmose gestacional pode ser identificada durante o acompanhamento 

pré-natal, uma vez que o teste imunoenzimático para detecção das imunoglobulinas 

G (IgG) e M (IgM) faz parte dos exames obrigatórios neste período (BRASIL; MS 

2010). A diferenciação entre a primo-infecção e a reativação se dá da seguinte forma: 

na primo-infecção, o esperado é que a mulher apresente positividade para anti-T. 

gondii da classe IgM associados ou não a presença do anti-T. gondii da classe IgG de 

baixa avidez; na reativação, o anti-T.gondii IgM estará obrigatoriamente associado ao 

IgG de alta avidez. Para a caracterização da fase aguda da toxoplasmose a elevação 

dos títulos dos anticorpos deve ser evidenciada em amostras de soro obtidas com 

intervalo mínimo de três semanas, as quais devem ser seriadas e testadas 

pareadamente (AMENDOEIRA; COURA, 2010). 

O risco de ocorrência da transmissão para o feto é mais comum no terceiro 

trimestre da gravidez (35 a 90%), mas nestes casos as repercussões não são grandes, 

uma vez que a organogênese já aconteceu. No entanto, na ocorrência da infecção 

fetal no primeiro trimestre de gravidez, a qual o risco varia entre 0 a 9% (KRAVETZ, 

2013), as complicações são gravíssimas. Podendo ocorrer manifestações que estão 
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inseridas na Tétrade de Sabin (SABIN, 1942), que se caracteriza por sinais clínicos 

clássicos: microcefalia ou anencefalia, calcificações cerebrais, convulsões e 

coriorretinite, além de encefalite e abortos espontâneos (OZ, 2017); e isso se deve ao 

fato da proliferação dos parasitos ser contínua gerando destruição do tecido cerebral, 

mesmo após uma resposta imune materna que inclua a produção de IgG (GILBERT 

et al., 2015). 

 

1.2 Resposta Imunológica ao Toxoplasma gondii 

1.2.1 Gravidez  

A placenta é um sítio imunologicamente privilegiado (UCKAN et al., 1997) e 

devido a isso ela altera a imunidade e fisiologia materna, o que permite a manutenção 

da gravidez. No entanto, em condições patológicas, o direcionamento da resposta 

placentária pode gerar prejuízos, tanto para a mãe, quanto para o feto (RACICOT et 

al., 2014). 

No decorrer de uma gravidez normal, são encontradas, em um número 

elevado na decídua, células do sistema imunológico como macrófagos, as células 

Matadoras Naturais uterinas (uNKs) que representam a maior porcentagem das 

células encontradas na decídua; e, células T reguladoras (Tregs). Ainda, os linfócitos 

T estão presentes, enquanto linfócitos B estão ausentes do sistema imune adaptativo 

(MOR et al., 2011). No primeiro trimestre, por exemplo, as células uNKs, as células 

dendríticas do útero (uDCs) e macrófagos se acumulam ao redor das células 

trofoblásticas cumprindo papéis de extrema importância, uma vez que já foi 

demonstrado, que a ausência destas células na decídua gera efeitos deletérios no 

desenvolvimento da placenta, na implantação ou formação da própria decídua (LE 

BOUTEILLER; PICCINNI, 2008). Desta forma, a presença de células do sistema 

imunológicos no local da implantação está associada a viabilização e proteção do 

estado gravídico. Estado esse onde há grande imunomodulação e que acarreta em 

respostas que não necessariamente dependem apenas do patógeno envolvido, mas, 

também dos estágios da gravidez (MOR et al., 2011). Em adição, a ausência ou níveis 

extremamente baixos de fatores de manutenção da gravidez pode causar morte fetal. 

Como, por exemplo, a exposição de camundongos, que não apresentavam IL-10 

(Interleucina 10), ao LPS (Lipopolissacarídeo), foi capaz de induzir resposta 
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inflamatória e ativação das uNKs, resultando em interrupção da gravidez por morte do 

feto (RACICOT et al., 2014). 

Mor e colaboradores (2011) ainda esclarecem que cada estágio da gravidez 

traz consigo a necessidade de uma resposta específica por parte do sistema imune – 

o primeiro trimestre traz a necessidade de um ambiente de inflamação; o segundo 

trimestre já é um momento em que o viés anti-inflamatório é o mais requerido, uma 

vez que o desenvolvimento e crescimento fetal são prioridade; por fim, no último 

trimestre, a necessidade de expulsão do feto traz de volta a inflamação tão necessária 

para a promoção de contrações uterinas, liberação do feto e eliminação da placenta – 

tendo, portanto, uma alternância entre momentos anti-inflamatórios e pró-

inflamatórios. 

Em casos da ocorrência de patologias, estes mecanismos imunológicos, tão 

importantes, são perdidos ou desregulados. Em uma infecção, por exemplo, o 

trofoblasto atua da mesma forma que as células da imunidade inata, expressando 

PRRs (Receptores de Reconhecimento de Padrões) de modo que a presença de 

microrganismos ou vírus seja reconhecida (RACICOT et al., 2014). Este 

reconhecimento provoca a liberação de citocinas capazes de induzir a migração de 

macrófagos, Tregs e NKs (Células Matadoras Naturais) de modo a atuarem juntas em 

benefício do feto (FEST et al., 2007; MOR et al, 2011). 

A relação entre as infecções bacterianas e virais com co-morbidades da 

gestação são muito bem estudas, como mostraram Racicot e colaboradores (2014). 

Onde relataram que para os vírus, já foi visto que, mesmo sem a transmissão para a 

placenta, o feto foi afetado pela resposta imune materna sem necessariamente 

provocar a interrupção da gravidez, mas, podendo ocasionar condições como a 

síndrome de resposta inflamatória fetal (SRIF), onde o ambiente placentário apresenta 

altos níveis de IL-1, IL-6, IL-8 e TNF-α (Fator de Necrose Tumoral Alfa). As quais, já 

foram demonstradas como responsáveis por danos ao SNC e circulatório, em 

camundongos. Ainda foi relatado que a infecção viral permite a ocorrência de co-

infecções bacterianas gerando, assim, complicações durante a gravidez. Pois, a 

presença apenas das bactérias não acarretou complicações. Mas quando associadas 

à infecção por outros patógenos, como os vírus, a placenta passou a ser responsiva 

a estas bactérias induzindo resposta inflamatória que resultou em nascimento 

prematuro. Dessa forma, a ativação de PRRs com consequente aumento de IL-1 e 

TNF-α provoca o início de contrações uterinas que levam a expulsão do feto. 
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Quando se fala em parasitos, a maioria dos dados relacionados a 

perturbações fetais são sobre o Plasmodium. Sendo este parasito capaz de prejudicar 

processos fundamentais para o crescimento fetal, como a vascularização da placenta, 

produção de hormônios do crescimento, transporte de aminoácidos placentários, 

alterações no perfil imunológico com o intuito de eliminar o patógeno, anemia materna, 

abortos espontâneos e malária congênita (WALDORF; MCADAMS, 2013). 

Mas, quando se trata de uma infecção pelo T. gondii os dados são escassos, 

mas de modo geral mostram o comprometimento ocular e neural (BARRAGAN; 

SIBLEY, 2003; HAMPTON, 2015). O sistema imune responde de diferentes formas às 

cepas deste parasito, mas poucos estudos relataram que, a transmissão materno-fetal 

através da placenta, depende de variações genotípicas de cepas (WUJCICKA; 

WILCZYŃSKI; NOWAKOWSKA, 2014). Enquanto isso há evidências de que a 

susceptibilidade de algumas linhagens de camundongos à infecção pelo T. gondii, 

desempenha papel chave na ocorrência de infecção fetal (SHIONO et al., 2007), o 

que pode sugerir que a genética do indivíduo está diretamente relacionada a isso, 

também em humanos. Ainda, foi visto que um componente da placenta, o 

sinciciotrofoblasto, pode funcionar como barreira para o T. gondii. Uma vez que este 

parasito colonizou preferencialmente células maternas, os trofoblastos extra-vilosos, 

mas não conseguiu colonizar em grande número o sinciciotrofoblasto (ROBBINS et 

al., 2011). 

Em se tratando de componentes da resposta imune, viu-se que o IFN-γ 

(Interferon Gama) e os TLRs (Receptores do Tipo Toll), que são proteínas cruciais na 

ligação da resposta imune inata com a resposta imune adaptativa (AKIRA; TAKEDA; 

KAISHO, 2011), desempenhavam papel protetor contra a infecção pelo T. gondii 

(WUJCICKA; WILCZYŃSKI; NOWAKOWSKA, 2014). No caso do INF-γ observou-se, 

em camundongos, que a ausência desta citocina estava relacionado ao maior número 

de parasitos na placenta e no útero (SHIONO et al., 2007). Quanto aos TLRs, foi 

observada uma elevada expressão destes receptores, mais especificamente o TLR4, 

no trofoblasto, sugerindo uma via de proteção contra esta infecção a partir de células 

maternas (SCHATZ et al., 2012). 
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1.2.2 Reconhecimento e Resposta Imune Inata ao T. gondii 

O reconhecimento do T. gondii não é uma tarefa fácil para o sistema 

imunológico, uma vez que esse parasito é um eucarioto e não apresenta as moléculas 

clássicas encontradas em bactérias e vírus (YAROVINSKY, 2014).  

Ainda durante sua localização extracelular, as primeiras células a fazerem 

esse reconhecimento são os monócitos e/ou macrófagos e as DCs (Células 

Dendríticas), sabidamente células apresentadoras de antígenos (APCs) profissionais 

(FIGURA 2A). Os macrófagos e/ou monócitos são levados a produzir IL-12 e TNF-α 

através de vias dependentes de MyD88 (Fator de Diferenciação Mielóide 88) e NF-κB 

(Fator Nuclear Kappa B) em resposta a ativação dos TLR2 e TLR4 após o 

reconhecimento de GPIs (Proteínas Ligadas a Glicosilfosfatidilinositol) presentes na 

superfície dos taquizoítos (DEBIERRE-GROCKIEGO et al., 2007) e responsáveis pela 

grande variabilidade do T. gondii (WICHROSKI; WARD, 2003); por sua vez, as DCs 

produzem IL-12, via MyD88 e IRF8 (Fator Regulador de Interferon-8) (SEEBER; 

STEINFELDER, 2016), após ativação do TLR11 (em camundongos) em consequência 

ao reconhecimento da profilina, uma proteína excretada pelo T. gondii (FIGURA 2A). 

Os TLRs são proteínas cruciais na ligação da reposta imune inata com a resposta 

imune celular adaptativa (AKIRA; TAKEDA; KAISHO, 2001). 

A IL-12 produzida pelas APCs leva a ativação de NKs, através da resposta 

imune inata, e de células T CD4+ (Linfócito T CD4+), através da resposta imune celular 

adaptativa (FIGURA 2A). As células NKs passam a produzir IFN-γ, o qual atua 

potencializando a produção de IL-12 pelas APCs e ativando mais células T naïves, 

que quando ativadas na apresentação de antígenos (Ags), produzem mais IFN-γ 

(FIGURA 2B).  

O IFN-γ produzido se liga ao IFNγR (Receptor do Interferon Gama) gerando 

um controle sobre o parasito de forma efetiva tanto em células hematopoiéticas como 

em não-hematopoiéticas por meio da ativação do STAT1 (Fator Transdutor de Sinal e 

Ativador de Transcrição 1). Em células hematopoiéticas, leva a produção de ROS 

(Espécies Reativas de Oxigênio), ON e proteínas de defesa, como as proteínas IRGs 

(Proteínas GTPases Relacionadas à Imunidade) e as GBPs (Proteínas de Ligação ao 

Guanilato) que atuam sobre o vacúolo parasitóforo (PV) contribuindo para a 

eliminação deste parasito já localizado intracelularmente. Por outro lado, nas células 

não-hematopoiéticas a ação ocorre apenas pelas IRGs e GBPs (FIGURA 2A). Em 

adição, ocorre a ativação de células T CD8+ (Linfócito T CD8+), através do 
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reconhecimento de antígenos do T. gondii expressos pelas DCs infectadas (FIGURA 

2B) (YAROVINSKY, 2014).  

Ainda, os neutrófilos também contribuem para uma resposta efetiva contra o 

T. gondii sendo uma fonte inata de IFN-γ, de forma independente de IL-12 e TLRs 

(YAROVINSKY, 2014). 

 

 

FIGURA 2. Resposta imune inata e adaptativa frente a infecção pelo Toxoplasma 
gondii. A. Figura esquemática da resposta imune inata durante a infecção pelo T. gondii retirada da 

revisão de Hunter & Sibley (2012). a. representação da resposta primária ao T. gondii, com produção 
de IL-12 e TNF-α que propiciam a produção de INF- γ b. por células NK e células da imunidade 
adaptativa (T CD4+ e T CD8+). E, por fim, a ativação do fator de transcrição nuclear STAT1, c., e sua 
ação em células hematopoiéticas e não-hematopoiéticas. B. Esquema da resposta imune inata e 
adaptativa (fonte: google imagens) baseado no artigo de Denkers & Gazzinelle (1998) mostrando o 
reconhecimento de antígenos do T. gondii pelas células apresentadoras de antígeno (APCs); a resposta 
inata produzida pelas células matadoras naturais (NKs); a resposta adaptativa de viés Th1; e, a 
resposta citotóxica promovida por células T CD8+ que gera lise de células infectadas pelo parasito. 
Legenda: APC: célula apresentadora de antígenos; ATGs: proteínas de autofagia ; GPI: proteínas 
ligadas a glicosilfosfatidilinositol; GBPs: proteínas de ligação ao guanilato; IFN-γ: Interferon gama; 
IFNγR: Receptor do IFN-γ; IL: interleucina; IRGs: proteínas GTPases relacionadas à imunidade; NO: 
óxido nítrico (ON); NK: células matadoras naturais; pTH: células T naïves; PV: vacúolo parasitóforo 
(PV); ROS: espécies reativas de oxigênio; STAT1: fator Transdutor de sinal e ativador de transcrição 
1; TGF-β: fator transformador de crescimento beta; TLR: receptor tipo toll; TNF-α: fator denecrose 
tumoral alfa. 

 

1.2.3 Resposta Imune Celular ao T. gondii 

As células T auxiliares atuam de forma importantíssima na modulação das 

respostas imunes (CROME; WANG; LEVINGS, 2010). Como mostra a figura 2, em 

resposta à infecção pelo T. gondii, as células T naïves têm seu caminho delineado 

para uma polarização do perfil celular Th (Linfócitos T auxiliares) 1 (DENKERS; 
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GAZZINELLE, 1998), que se caracteriza pela produção de mediadores inflamatórios 

tais como IL-12, IFN-γ e óxido nítrico (ON) e a ativação de macrófagos. Esse tipo de 

resposta, dependendo da intensidade, pode gerar danos ao organismo do hospedeiro 

como, por exemplo, lesões na retina que geram a forma ocular da toxoplasmose 

(PLEYER; SCHLÜTER; MÄNZ, 2014). 

No entanto, toda essa resposta inflamatória do perfil celular Th1 necessita ser 

balanceada para que não cause danos graves ou até mesmo a morte do hospedeiro. 

E este controle é feito por meio de citocinas que classicamente antagonizam o perfil 

Th1, tais como IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 e IL-13 (MOSMANN et al., 1986; JANKOVIC; LIU; 

GAUSE, 2001).   

Amplamente conhecido, como paradigma Th1/Th2, esse comportamento do 

sistema imunológico é possível, pois o fator de transcrição do padrão resposta imune 

Th1, T-bet (T Box Expresso em Células), tem a capacidade de suprimir o fator de 

transcrição do padrão de resposta imune Th2, GATA3 (Fator de Transcrição de Ação 

"Trans" Específico de Células T) (ZHU et al., 2012). No entanto, a infecção pelo T. 

gondii não é capaz de modular apenas os perfis Th1 e Th2, mas todas as outras cinco 

subpopulações (Treg, Th9, Th22, Th17, Tfh (Linfócito T folicular)) que também 

participam da reposta celular contra este parasito (PASSOS et al., 2010; FONSECA 

et al., 2012; SAUER et al., 2013; MORETTO; HWANG; KHAN, 2017). 

 

1.2.3.1 Padrão de Resposta Th17 

As células Th1 e Th2 são bem conhecidas por regularem a imunidade celular 

e humoral (CROME; WANG; LEVINGS, 2010) uma nova sub-população de linfócitos 

T CD4+ independentes do paradigma Th1/Th2, a Th17, foi descoberta (HARRINGTON 

et al., 2005; PARK et al., 2005) sendo capaz de regular a inflamação através da 

produção de citocinas distintas; assim como apresenta estreita relação com as Tregs, 

compartilhando vias comuns de desenvolvimento e uma das principais características 

destas células, a sua plasticidade (CROME; WANG; LEVINGS, 2010; GUÉRY; 

HUGUES, 2015; BASDEO et al., 2017). 

As células Th17, em humanos, após ativadas passam a expressar o fator de 

transcrição RORc (TESMER et al. 2008), na presença de TGF-β adicionalmente a IL-

6 e/ou IL-21, IL-1β, além da IL-23 que é responsável pela manutenção deste perfil de 

resposta celular. No entanto, sabe-se que a expressão de outros fatores de 

transcrição além do RORc pode ser necessária para o completo desenvolvimento de 
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Th17 em humanos (CROME; WANG; LEVINGS, 2010). Uma vez diferenciadas, as 

células Th17 produzem IL-17A (Proteína -  Interleucina 17A), IL-17F, IL-21 e IL-22 

(SPOLSKI; LEONARD, 2009). Devido a isso, está implicada no curso de diversas 

doenças, desde acometimentos autoimunes (KUWABARA et al., 2017), infecções por 

fungos, bactérias, vírus e protozoários (VAN DE VEERDONK et al., 2009). 

A IL-17A é um dos membros da família de IL-17, a qual é composta por seis 

membros de IL-17A - IL-17F, nomeados de acordo com a ordem de suas descobertas. 

Todos os membros apresentam atividade pró-inflamatória, sendo a IL-17A a mais 

potente. Suas funções são reguladas por um dos membros desta mesma família, a IL-

17E, provavelmente por competição pelo receptor. Mais conhecida como IL-25 esta 

interleucina é capaz de favorecer respostas imunes do perfil Th2, atuando contra 

parasitos e processos alérgicos (BERINGER; NOACK; MIOSSEC, 2016). 

A IL-17A, uma proteína composta por 150 aminoácidos com peso molecular 

de 15KDa que é secretada como um homodímero de 30-35KDa (MOSELEY et al., 

2003), foi clonada em 1995, muito antes da descoberta da subpopulação Th17, e 

desde então viu-se que sua expressão é feita por células T que atuam de forma pró-

inflamatória sobre células dos epitélios, dos endotélios, bem como sobre os 

fibroblastos (CROME; WANG; LEVINGS, 2010). Ainda, sendo capaz de interligar os 

mecanismos das imunidades inata e adaptativa (TESMER et al., 2008), executando 

uma imunomodulação capaz de gerar efeitos protetores, mas também patológicos 

(VAN DE VEERDONK et al., 2009; CROME; WANG; LEVINGS, 2010).  

Seu receptor, o IL-17RA (Proteína - Receptor da Interleucina 17A) (FIGURA 

3), é uma proteína transmembrana de passagem única com aproximadamente 

130KDa. Ele é encontrado em diferentes tipos celulares de vários tecidos. Sua 

sinalização, após a ligação com a IL-17A, resulta na ativação das vias NF-κB, MAPKs 

(Proteína Quinase Ativada por Mitógeno) e C/EBPs (Proteínas Potencializadoras de 

Ligação CCAAT) regulando, positivamente, genes pró-inflamatórios (MOSELEY et al., 

2003; ZHU et al., 2012; BERINGER; NOACK; MIOSSEC, 2016). Mas, para que esta 

sinalização mediada por IL-17A ocorra é necessário que o IL-17RA se dimerize com 

o IL-17RC (Proteína - Receptor C da Interleucina 17), formando um heterodímero 

composto pela IL-17A, IL-17RA e IL-17RC (TOY et al., 2006). 
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FIGURA 3. Estrutura do Receptor de IL-17A. Esquema demonstrando a estrutura do 

heterodímero formado por IL-17RA e IL-17RC após a estimulação do IL-17RA realizada pela IL-
17A. Após a dimerização ocorre a ativação de vias NF-kB, MAPK e C/EBP que regulam 
positivamente genes pró-inflamatórios levando à ocorrência de doenças inflamatórias, ao 
recrutamento de neutrófilos e à atuação contra patógenos extracelulares e fungos. Fonte: 

adaptada de Beringer A.; Noack, M.; Miossec, P. (2016). 
 

Sabe-se que as células Th17 atuam na defesa do hospedeiro contra alguns 

patógenos como a Escherichia coli e Salmonella. Mas pode levar ao viés patológico 

em outras ocasiões como, por exemplo, na inflamação gástrica em resposta a 

Helicobacter pylori; em uma resposta inflamatória exacerbada durante a infecção pelo 

HIV que pode resultar em morte; em doenças autoimunes como a psoríase (CROME; 

WANG; LEVINGS, 2010).  

Em relação a protozoários, Van de Veerdonk e colaboradores (2009) relatam 

em sua revisão que camundongos que apresentaram respostas Th1 mais 

proeminentes em relação à menores respostas Th17, foram melhor protegidos contra 

infecção intraperitoneal pelo Trypanosoma cruzi em comparação com o grupo 

controle. Em adição, camundongos deficientes em IL-17 tiveram maior mortalidade 

em relação aos controles após infecção pelo T. gondii. No entanto, os animais 

controles apresentaram agravamento dos acometimentos hepáticos e intestinais, o 

que fornece mais evidências de que a resposta Th17 pode ser prejudicial para o 

hospedeiro durante infecção por protozoários. Porém, em estudo realizado com a 

Leishmania braziliensis, IL-17 foi demonstrada como mediadora de proteção.  
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Diante de tudo isso, do que se pode ter certeza é que esta interleucina é capaz 

de atuar de diferentes maneiras, a depender da patologia envolvida e do contexto 

imunológico presente em cada indivíduo.  

 

1.2.3.1.1 Polimorfismos gênicos da IL-17A e do IL-17RA 

A IL-17A e seu receptor, o IL-17RA podem ser regulados geneticamente 

através da presença de Polimorfismos de Único Nucleotídeos (SNPs), o que pode 

levar a super ou sub expressão destas moléculas.  

Localizado no 6p21.1 (Braço curto do cromossomo 6, na região 2, banda 1, 

sub-banda 1), o gene da IL-17A pode apresentar vários polimorfismos (RASOULI et 

al., 2013; NIU et al., 2017; ALI et al., 2017). Um dos mais importantes é o SNP 

rs2275913 (-197 G>A – IL17A), localizado na região promotora desse gene. Este SNP 

é capaz de modificar da força de ligação entre o fator transcricional NFAT e a região 

promotora de IL17A. Sendo o alelo A o responsável por este acontecimento, ocasiona, 

assim, o aumentando, da transcrição do gene IL17A com consequente elevação da 

proteína IL-17A (ESPINOZA et al., 2011) e está implicado no curso de várias doenças 

(ESPINOZA et al., 2011; HAYASHI et al., 2013; ROLANDELLI et al., 2017). Este SNP 

já foi estudado em relação à gravidez (WANG et al., 2015; ZHANG et al., 2017) mas 

nunca foi visto em relação a toxoplasmose. 

Quanto ao IL-17RA, o seu gene está localizado no 22q11.1 (Braço longo do 

cromossomo 22, na região 1, banda 1, sub-banda 1), assim como o gene da IL-17A, 

pode apresentar vários polimorfismos ao longo de sua extensão (SANDIP et al., 2016; 

KIM et al., 2017). O SNP rs4819554 (-809 A>G – IL17RA), o mais estudado, regula a 

expressão e função do IL-17RA (ZHOU et al., 2016) por mecanismos não muito bem 

esclarecidos na literatura, no entanto é relatado que este SNP pode exercer efeito 

funcional induzindo ou inibindo a transcrição do gene IL17RA (Gene do Receptor A 

da Interleucina 17) (VIDAL-CASTIÑEIRA et al., 2016) que pode acontecer devido a 

diferença de ligação entre os alelos A e G com polimerase durante este processo e 

que isso conseguiria afetar a atividade da IL-17A alterando a resposta celular 

relacionada à ela (KIM et al., 2012). Este SNP tem sido relacionado em muitas 

doenças de diferentes formas: o alelo A já foi associado ao risco de desenvolver 

doença renal, bem como ao aumento da atividade da proteína IL-17RA e com níveis 

mais elevados de subconjuntos de células Th17 (COTO et al., 2015); enquanto o alelo 

G foi encontrado com mais frequência e tido como fator de risco para a psoríase em 
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uma população da Espanha (BATALLA et al., 2015); em outro estudo, o SNP 

rs4819554 (IL17RA) foi associado a não ocorrência de bilateralidade no câncer papilar 

da tireoide (LEE et al., 2015). Mas, em relação a toxoplasmose nenhum estudo foi 

encontrado com este SNP. Foi visto, apenas que camundongos deficientes em IL-

17RA apresentavam menor taxa de mortalidade e danos inflamatórios no tecido em 

relação aos camundongos selvagens infectados pelo T. gondii (GUITOM et al., 2010) 

e, eram resistentes ao desenvolvimento de lesões intestinais durante a infecção pelo 

T. gondii (EGAN; COHEN; DENKERS, 2012). Esses achados da literatura reforçam a 

necessidade de estudar este polimorfismo nessa parasitose. 

 

1.2.4 CCL2 

As quimiocinas são uma superfamília de citocinas peptídicas, 7KDa e 15KDa, 

que regulam o tráfego de leucócitos (BIANCONI et al., 2018) e têm papel específico 

na inflamação (GRUBER et al., 2015).  E agem, juntamente com seus receptores 

sobre a migração e residência das células imunes (PALOMINO; MARTI, 2015). 

As quimiocinas são classificadas em quatro famílias de acordo com a 

configuração de quatro resíduos de cisteína em posições altamente conservadas na 

sua porção amino terminal. Estes resíduos de cisteína formam pares que permitem 

classificá-las nas diferentes famílias com relação ao primeiro resíduo de cisteína, 

sendo chamadas de CXC (alfa-quimiocina), CC (beta-quimiocina), CX3C (d-

quimiocina) e C quimiocinas (MARTINEZ; HERNÁNDEZ, 1999; BIANCONI et al., 

2018). 

A CXC, conhecidas como alfa-quimiocinas, apresentam um aminoácido entre 

as duas primeiras cisteínas e são divididas em duas sub-famílias, uma capaz de 

estimular a quimiotaxia de neutrófilos e outra envolvida na quimioatração de linfócitos 

(PALOMINO; MARTI, 2015). A CC, também conhecida como beta-quimiocinas 

medeiam a quimiotaxia de monócitos, como também de basófilos, eosinófilos, 

linfócitos T e NKs (PALOMINO; MARTI, 2015; BIANCONI et al., 2018). 

Um membro da família CC, a CCL2 (Ligante de Quimiocina 2 (motivo C-C)) 

cujo gene está localizado no 17q12 (braço curto do cromossomo 17, na região 1, 

banda 2) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6347) é conhecida como proteína 

quimiotática de monócitos 1 (MPC-1) (DESHMANE et al., 2009)  e, juntamente com 

seu principal receptor, o CCCR2 (O’CONNOR; BORSIG; HEIKENWALDER, 2015), 

exerce sua função como mediadora chave da quimiotaxia de monócitos e da 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6347
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diferenciação de linfócitos T em ambientes pró-inflamatórios (MAUS et al., 2005; 

BIANCONI et al., 2018);  sendo também identificada como ativadora e facilitadora do 

processo de invasão de parasitos (ALIBERTI et al., 1999; YAMAUCHI et al., 2007). 

Esta quimiocina é liberada por meio da ativação do TLR2, um membro da família dos 

TLRs, que é capaz de induzir a produção de diversos mediadores da inflamação 

(CAMPOS; GAZINELLE, 2004; TALVANI et al., 2009) e pode ter grande papel durante 

a infecção pelo T. gondii, pois já foi visto que alterações polimórficas nos TLRs 

influenciam na imunidade contra o T. gondii (WUJCICKA; WILCZYŃSKI; 

NOWAKOWSKA, 2014). Ainda, em um estudo recente onde foram avaliados 

pacientes com toxoplasmose sem a lesão ocular e pacientes com toxoplasmose 

ocular (apresentando lesão ativa), foi observado que nestes últimos os níveis de CCL2 

foram, significativamente, reduzidos.  A diminuição dos níveis séricos de CCL2 pode, 

então, estar associada à toxoplasmose ocular ativa e, portanto, pode servir como um 

marcador da atividade da doença (REY et al., 2013). Diante disso, faz-se necessária 

a avaliação desta quimiocina em outras patologias que apresentem a infecção pelo T. 

gondii como cenário. E foi esta necessidade que motivou a sua avaliação neste 

estudo. 

 

1.2.5 IL33  

Outro objeto de estudo desse trabalho é a interleucina-33 (IL-33). A IL-33 (IL-

1F11) é um membro da família da IL-1 cujo gene em humanos está localizado no 

9p24.1 (braço curto do cromossomo 9, na região 2, banda 4, sub-banda 1) (SCHMITZ 

et al., 2005). A proteína gerada por este gene é constitutivamente expressa e 

armazenada no núcleo de células epiteliais e do endotélio de pequenos e grandes 

vasos. A IL-33 de comprimento total (IL-331-270) é composta por 270 aminoácidos (30 

KDa) e é capaz de promover diferentes respostas inflamatórias a depender do tipo de 

célula ativada. Mas pode ser clivada pela Caspase-1 após o resíduo 178 gerando uma 

forma curta funcionalmente inativa de 18 KDa (IL-33178-270) (DE LA FUENTE et al., 

2015).  

A literatura mostra ainda, que a IL-33 pode exercer papel protetor frente a 

infecções que causam lesões e necroses em células epiteliais, característica que a 

incluiu na família das alarminas (HARALDSEN et al, 2009; LAMKANFI; DIXIT, 2009). 

Ela também apresenta atividade quimiotática, a qual ocorre principalmente em células 

do perfil Th2 de camundongos e humanos (KOMAI‐KOMA et al., 2007). Sendo esta 
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atividade necessária, pois a IL-33 é capaz de ativar o receptor órfão da família da IL-

1, o ST2 (Receptor órfão de IL-33) (SCHMITZ et al., 2005), um membro do complexo 

IL-33R (CHACKERIAN et al.,2007), que está presente neste perfil celular na isoforma 

transmembrana (ST2L) (BHARDWAJ; JANUZZI JR, 2010). O ST2L também está 

presente em outras células como macrófagos, fibroblastos, neutrófilos e mastócitos 

(DE LA FUENTE et al., 2015). Existe ainda, outra isoforma do ST2, o sST2 (Isoforma 

solúvel de ST2) (BHARDWAJ; JANUZZI JR, 2010). Este age com um receptor 

chamariz para IL-33 competindo com o ST2L pela ligação desta interleucina 

(GRANNE et al., 2011). 

A via IL-33/ST2 (Eixo IL-33/ST2), por sua ação em diferentes tipos celulares 

gera respostas imunológicas totalmente diferentes, podendo propiciar respostas tanto 

do perfil Th1 quanto do perfil Th2 (MILOVANOVIC et al., 2012). E pode ainda, 

estimular Tregs e NKs (LIEW; GIRARD; TURNQUIST, 2016), bem como a proliferação 

de trofoblastos primários e citotrofoblastos vilosos e trofoblastos da coluna celular, em 

cultura (FOCK et al. 2013). 

Em células do perfil Th2, a ativação pelo eixo IL-33/ST2 ativa vias de 

sinalização dependentes de MyD88 levando a produção das IL-5 e IL-13, pelas células 

linfoides inatas do grupo 2 (ILC2s) (CAYROL et al., 2014). Estas interleucinas, por sua 

vez, promovem a intensificação da resposta Th2 e, por consequência, a redução da 

resposta tipo Th1 (SCHMITZ et al., 2005). Isto foi comprovado por Jones e 

colaboradores (2010) quando demonstraram que camundongos deficientes em ST2 

apresentavam maior susceptibilidade para a infecção pelo T. gondii no cérebro, uma 

vez que estes apresentavam aumento de IFN-γ, iNOS (Óxido Nítrico Induzível 

Sintase) e TNF-α, a qual foi correlacionado com elevada carga parasitária e 

agravamento da patologia. No entanto, para a infecção por Plasmodium, na malária 

cerebral, foi encontrada forte ação pró-inflamatório do eixo IL-33/ST2 contribuindo 

para a neuroinflamação presente nesta forma da malária, afetando, inclusive, a 

mielinização e a cognição (REVERCHON et al., 2017). 

Na gestação, foi visto que a IL-33 derivada de macrófagos estimula os 

trofoblastos de forma parácrina aumentando de significativamente a proliferação de 

trofoblastos primários e citotrofoblastos vilosos e trofoblastos da coluna celular, em 

cultura de tecido placentário, de modo que a sua desregulação pode causar 

acontecimentos adversos na gestação, incluindo perda da gravidez e pré-eclampsia 

(FOCK et al., 2013). Em adição, foi visto no decorrer de uma gestação normal elevada 
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expressão de ST2L em NKs e NKTs (Células Matadoras Naturais T) 

(BORZYCHOWSKI et al., 2005), sugerindo que estas células podem ser um alvo para 

IL-33 e desta forma contribuir para uma gravidez com perfil de resposta celular Th2. 

No entanto, gestantes com quadro de pré-eclampsia apresentaram grande aumento 

da isoforma sST2, mas sem aumento de IL-33 sérica. O que poderia indicar a 

ocorrência de um meio ambiente inflamatório, voltado ao perfil de resposta celular 

Th1, em comparação com uma gravidez saudável uma vez que o aumento da isoforma 

solúvel poderia ser preditiva da diminuição da ocorrência de ligações entre a IL-33 e 

o ST2L; contribuindo para um viés do tipo I observado na pré-eclâmpsia (GRANNE et 

al., 2011). No entanto, não existem estudos que envolvam IL-33/ST2L e a 

toxoplasmose gestacional e/ou a congênita. Outrossim, alguns estudos indicam que a 

via IL-33/ST2 pode envolver a regulação da imunopatologia ocular induzida pela 

infecção por T. gondii (TONG; LU, 2015). Assim como, sugere que a sinalização do 

receptor de IL-33 no cérebro é necessária para o mecanismo de limitação da infecção 

por esse parasito intracelular (JONES et al., 2010). Neste contexto, se faz pertinente 

a avaliação dessa citocina nesse estudo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar as frequências alélicas e genotípicas dos polimorfismos nos genes IL17A e 

IL17RA e a produção de IL-17A, IL-33 e CCL2 em gestantes infectadas pelo 

Toxoplasma gondii do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil 

2.2 Objetivos Específicos 

 Confirmar a soroprevalência da infecção pelo Toxoplasma gondii em gestantes 

atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco; 

 Determinar as frequências alélicas e genotípicas dos SNPs rs2275913 (IL17A) 

e rs4819554 (IL17RA) em gestantes atendidas na Maternidade Escola Januário 

Cicco; 

 Quantificar a produção de IL-17A, IL-33 e CCL2 plasmáticas em gestantes 

atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco; 

 Correlacionar os níveis de IL-17A, IL-33 e CCL2 com parâmetros clínicos como 

aborto e hipertensão em gestantes reativas e não-reativas à infecção pelo 

Toxoplasma gondii. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Desenho do Estudo 

 

 
 

FIGURA 4. Desenho Experimental. Retângulos em cor laranja mostram as etapas 

anteriores as análises das amostras; os retângulos em cor verde mostram as etapas referentes 
as análises das amostras; e, os retângulos em cor amarela mostram as etapas posteriores as 
análises das amostras. 
Fonte: autoria própria. 
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3.2 Tipo De Estudo 

Foi realizado um estudo observacional (coorte) do tipo transversal (FIGURA 

4), com o intuito de investigar a existência de predisposição genética a quadros mais 

graves da toxoplasmose e a associação de determinados quadros clínicos com a 

produção de citocinas (caso-controle). 

 

3.3 Considerações Éticas 

As amostras utilizadas nesse estudo, bem como informações relevantes à 

respeitos dos sujeitos da pesquisa, foram cedidas pelo projeto “Avaliação 

imunoparasitológica, epidemiológica e dos fatores de risco associados à 

toxoplasmose congênita na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal, Rio Grande do 

Norte” de 2015, aprovado pelo CEP/UFRN (Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte), sob o número sob o número de 

parecer consubstanciado 1.314.667 (FIGURA 4) (ANEXOS A e B). 

 

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os voluntários foram incluídos e/ou excluídos de acordo com os critérios 

propostos pelos projetos citados acima. Os quais foram: Inclusão - Mulheres grávidas 

realizando o pré-natal na MEJC (2015-2017) e Idade ≥13 anos; Exclusão - Não 

preencher todos os critérios de inclusão (FIGURA 4). 

 A participação na pesquisa foi feita àqueles que, após esclarecimento sobre 

os objetivos desses estudos, a importância de sua colaboração e os possíveis riscos 

e benefícios que a aceitação acarretaria, assinaram os respectivos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS B, C) de acordo com a resolução nº 

466/12 do conselho nacional de saúde do Ministério de Saúde/Brasília-DF e em 

seguida foram submetidos a entrevista através de um questionário (ANEXOS D). 

 

3.5 População 

Esta população foi composta pelas voluntárias do projeto de Nº 

1.314.667/2015. Estas compreendiam mulheres grávidas, em diferentes estágios da 

gravidez, atendidas na MEJC Natal, RN. Um total de 204 mulheres se voluntariaram 

e tiverem o diagnóstico para a infecção pelo T. gondii realizado. No entanto, foi obtido 

o DNA (Ácido Desoxirribonucleico) de apenas 110 destas mulheres e por fim, devido 
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intercorrências como concentração insuficiente de DNA e insucesso na amplificação 

do mesmo, 12 amostras foram retiradas do estudo. Tendo, portanto, 98 voluntárias 

compondo esta população e destas foram analisados o plasma/soro e DNA (FIGURA 

4). Nestas mulheres ainda foram observados parâmetros obtidos durante entrevista 

realizada por meio de questionário sócio-demográfico (ANEXO D), como histórico de 

aborto e presença ou não de hipertensão (pressão sistólica x pressão diastólica). 

 

3.6 Coleta e Processamento das Amostras 

Foram realizadas coletas de sangue periférico, o qual foi divido em 1 (um) 

tubo BD Vacutainer® SST ™ (Mississauga, Ontario, Canadá) contendo sílica 

revestida por spray e um gel polimérico para a obtenção do soro e 1 (um) tubo BD 

Vacutainer® spray-coated K2EDTA (Mississauga, Ontario, Canadá) contendo o 

anticoagulante EDTA (do inglês, Ethylenediaminetetraacetico Acid). 

As amostras de soro e plasma foram obtidas após centrifugação a 2500rpm 

por 10min e armazenadas em microtubos a -20°C. Os demais componentes do 

sangue coletado em tubo BD Vacutainer® spray-coated K2EDTA (Mississauga, 

Ontario, Canadá) foram utilizados para extração de DNA (FIGURA 4). 

 

3.7 ELISA para Toxoplasma gondii 

Através do soro foram realizados ensaios imunoenzimático (FIGURA 4) 

baseados no padronizado por Alvarado-Esquivel e colaboradores (2011). Em uma 

placa de 96 poços fundo chato (Greiner Bio-One GmbH, Frickenhausen, Germany) foi 

sensibilizada com antígenos de T. gondii na concentração de 1μg/mL. Um volume final 

de 100μL da solução de antígeno (Ag), diluída em solução tampão (pH9,6), foi 

acrescentada por poço. A placa foi mantida ao abrigo da luz durante a noite em 

geladeira (4ºC) para sensibilização. 

No dia seguinte a solução foi descartada e a placa lavada 4x com solução de 

lavagem PBS (Tampão Fosfato-Salino) + Tween 20 (Polyethylene glycol sorbitan 

monolaurate 20) a 0,05% (PBS-T). Após a lavagem foi realizado o bloqueio de sítios 

inespecíficos. Neste sentido foram pipetados 200μL de solução de bloqueio (Leite 

Molico 2%) (Molico-Nestlé®, Araçatuba, SP, Brazil) por poço. Esta incubação ocorreu 

por 1h em estufa a 37ºC e em seguida foram realizadas mais 4 lavagens com PBS-T. 
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Em seguida as amostras de soro foram diluídas em PBS na concentração de 

1:100 e 200μL deste foram pipetados por poço, com posterior incubação por 1h à 

37ºC. A placa foi composta por poços controles positivos, negativos e branco (PBS no 

lugar do soro), além dos soros-teste. Ao final da incubação mais 4 lavagens com PBS-

T foram realizadas. 

Posteriormente 100μL/poço de solução de IgG anti-IgM (1:1.000) ou anti-IgG 

(1:10.000) humanos conjugados a enzima peroxidase (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA) IgG (1:10.000) ou IgM (1:1.000) foram adicionados e a placa levada à estufa por 

1h. Decorrido este tempo os IgG anti-anticorpos humanos livres foram descartados e 

a placa lavada por 5 vezes com PBS-T. 

Finalmente foram adicionados 50μL de solução reveladora 3,3′,5,5′-

Tetramethylbenzidine (TMB)/poço (Invitrogen-Life Technologies Gaithersburg, MD, 

USA). Esta reação aconteceu por 10 min ao abrigo da luz e a reação parada com 30μL 

de H2SO4 diluído em água destilada (1:20). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 450nm. E o ponto de corte (cutoff) foi 

determinado pela média dos controles negativos + 3 vezes o desvio padrão. Quando 

positiva para IgG a amostra foi submetida a determinação da avidez. 

A avidez de IgG foi realizada através da incubação adicional com ureia 6M em 

solução de PBS-T 0,5% por 5min (esta etapa é realizada antes da adição da solução 

de IgG anti-Ac humano conjugado); seguida de uma lavagem com PBS-T 0,05%. 

Ainda, foram adicionados a placa 100µL de PBS e esta foi agitada por 5min; após este 

tempo a solução foi descartada e seguiu-se mais uma lavagem. Estando a placa seca, 

adicionar o Ac-conjugado e seguir os demais passos realizados para o ELISA (do 

inglês, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) diagnóstico. 

 

3.8 Análise dos Polimorfismos Gênicos 

3.8.1 Extração de DNA 

Após a separação do plasma, os demais componentes do sangue periférico 

foram submetidos à extração de DNA (FIGURA 4) pela técnica de Mini Salting Out 

(SALAZAR et al., 1998), seguindo os seguintes passos: a amostra foi colocada em um 

tubo de fundo cônico (15mL) e a este foi adicionado reagente de Lise I, até o volume 

de 10mL, com subsequente homogeneização vigorosa. Este tubo foi colocado na 

centrífuga por 7 min a 3.600rpm; após foi desprezado o sobrenadante. Os passos 



42 

 

anteriores foram repetidos até que o sedimento estivesse livre de hemoglobina. 

Ocorrendo isto foram acrescentados aos tubos 900µL de reagente de Lise II, 25µL de 

SDS (Dodecil Sulfato de Sódio) 40%, 220µL de NaClO4
- e 400µL de NaCl saturado. 

Esta mistura foi delicadamente homogeneizada por 15 segundos e centrifugada a 

3.600rpm por 7min. Então, o sobrenadante foi recuperado em um micro-tubo e a este 

foram adicionados 750µL de isopropanol absoluto, seguido de agitação. O micro-tubo 

foi centrifugado por 5min a 10.000rpm e, em seguida, o sobrenadante foi desprezado. 

 Ao sedimento foi adicionado 1mL de etanol 75% e mais uma centrifugação a 

10.000rpm por 5min foi realizada. Novamente, o sobrenadante foi desprezado e outra 

etapa de centrifugação com 1mL de etanol 75% a 10.000 rpm por 5min com posterior 

descarte do sobrenadante foi realizada. Por fim, o DNA foi deixado para secar a 

temperatura ambiente por até 12h. Já seco, o DNA foi hidratado com 50µL de água 

Milli-Q autoclavada e armazenado a -20° C até que a quantificação fosse realizada.  

 

3.8.2 Quantificação de DNA 

Para determinar a viabilidade de utilização das amostras de DNA obtidas 

(Concentração ≥100ng/µL) essas foram submetidas a quantificação (FIGURA 4) por 

meio do espectrofotômetro NanoDropTM 2000 Spectrophotometers (Thermo Scientific, 

Waltham, MA, EUA).  

 

3.8.3 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Para a amplificação das regiões-alvo dos genes IL17A e IL17RA foi utilizada 

a técnica de PCR (do inglês, Polymerase Chain Reaction) (FIGURA 4) utilizando um 

volume final de 25µL/amostra/reação, sendo este volume composto por 2,5µL de 10x 

PCR tampão minus Mg; 0,7µL de MgCl2 (cloreto de magnésio) 50mM (IL17A) ou 

MgSO4 (Sulfato de Magnésio) 25mM (IL17RA); 0,5µL de Mix de dNTP 10mM 

(desoxinucleotídeo trifosfatado); 0,5µL de cada primer: SNP rs2275913 de IL17A  - 

primers foward: 5'-AGGTACATGACACCAGAAGACC-3' e primer reverse: 5'- 

TGCCCACGGTCCAGAAATAC-3' (DNA Express, São Paulo, Brasil); SNP rs4819554 

de IL17RA - primers foward: 5'-GGAAGAGAGGAGAGGCGAAT-3' e primer reverse: 

5'- CACCCCTTTGCCTGGTTCTG-3' (BioNEER, República da Coreia/Coreia do Sul) 

(LIMA, 2015); 0,2µL de Taq DNA Polimerase; 3 a 5µL de solução de DNA; e, água 

Milli-Q autoclavada suficiente para atingir o volume final esperado. As reações 

aconteceram em termociclador (MyCycler Thermal Cycler, Bio-Rad Laboratories, 
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Hercules, CA, USA) com o seguinte ciclo: desnaturação inicial a 94°C por 5min para 

que ocorresse o desanelamento das duplas-fitas de DNA; 35 ciclos compostos por 

desnaturação a 94°C por 45 segundos, anelamento a 60°C por 45 segundos e 

extensão a 72°C por 45 segundos; e por fim uma etapa de extensão final a 72°C por 

7min. A reação produziu amplicons de 514pb (pares de base) (IL17A) ou 430pb 

(IL17RA) e estes foram submetidos à eletroforese de verificação em gel de agarose 

com concentração entre 1 – 2%, corado com o Intercalante SYBR® Safe DNA gel 

stain (Invitrogen, CA, EUA) adicionado diretamente ao gel na proporção de 1µL de 

Intercalante para 100mL de gel, de modo a verificar o sucesso da reação por meio de 

um transiluminador de luz ultravioleta (UV).  

 

3.8.4 Polimorfismo por Comprimento dos Fragmentos de Restrição (RFLP) 

Para a caracterização dos SNPs de IL17A (rs2275913) e IL17RA (rs4819554) 

os amplicons foram submetidos ao processo de clivagem por digestão enzimática 

(FIGURA 4), por meio da RFLP (do inglês Restriction Fragment Length 

Polymorphism). Para isso foram utilizadas as seguintes enzimas de restrição sítio-

específica: EcoNI (XagI) (Thermo Scientificic, Waltham, MA, EUA), para IL17A; e, 

PvuII (Invitrogen, CA, EUA), IL17RA. Os Mixes foram compostos por 6µL de água 

Milli-Q autoclavada; 0,5µL de Tampão R (IL17A) ou G (IL17RA); 0,5µL da respectiva 

enzima de restriçãoI; e, 5 µL do amplicon; a reação ocorreu durante a noite em banho-

maria a 37ºC. A digestão produziu fragmentos (TABELA 1) que permitiram a 

genotipagem desses SNPs por meio da visualização do número/tamanho dos 

fragmentos quando comparado ao marcador de Peso Molecular com escala de 100pb 

(GeneRulerTM 100pb Plus DNA Ladder, Fermentas), com auxílio de um 

transiluminador UV, após eletroforese de gel de agarose a 2% corado com 

Intercalante SYBR® Safe DNA gel stain (Invitrogen, CA, EUA) adicionado diretamente 

ao gel na proporção de 1µL de Intercalante para 100mL de gel., como representado 

nas figuras 5 e 6. 
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Nota: Padrões de bandas para os SNPs dos genes IL17A (rs2275913 –197 G>A) e IL17RA 
(rs4819554 -809 A>G) de acordo com os genótipos. 
Fonte: autoria própria. 
 
 

FIGURA 5. Eletroforese dos produtos da técnica de Polimorfismo por 
Comprimento dos Fragmentos de Restrição (RFLP) em gel de agarose a 2% do 
gene IL17A. Reação de amplificação do polimorfismo IL17A –197 G>A (rs2275913) utilizando 

primers foward e reverse IL17A (rs2275913). Nas canaletas 1-4 o polimorfismo encontrado foi o GG 
(297 e 217pb). Na canaleta 5 o polimorfismo encontrado é o AG (514, 297 e 217pb). Nesta reação não 
houve ocorrência do polimorfismo AA (514pb). A canaleta marcada como PM indica o marcador de 
peso molecular. Fonte: Acervo pessoal. 
 
 
 
 
 

TABELA 1. Genótipos dos SNPs rs2275913 (IL17A) e rs4819554 (IL17RA). 

 SNP rs2275913 (IL17A) SNP rs4819554 (IL17RA) 

Nº de 

Fragmentos 
Nº de pb Genótipo Nº de pb Genótipos 

Um 514 Homozigoto 
AA 

430 
Homozigoto 

 GG 

Dois 297 e 217 Homozigoto 
GG 

243 e 187 
Homozigoto  

AA 

Três 514, 297 e 217 Heterozigoto 
AG 

430, 243 e 187 
Heterozigoto 

AG 
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FIGURA 6. Eletroforese dos produtos da técnica de Polimorfismo por 
Comprimento dos Fragmentos de Restrição (RFLP) em gel de agarose a 2% do 
gene IL17RA. Reação de amplificação do polimorfismo IL17RA –809 A>G (rs4819554) utilizando 

primers foward e reverse IL17RA (rs4819554). Foi detectado o polimorfismo GG (430pb) na canaleta 
da amostra 1. Na canaleta 2, 4 e 5 o polimorfismo encontrado é o AA (243 e 187pb). Na canaleta 3 o 
polimorfismo encontrado foi o AG (430, 243 e 187pb). A canaleta marcada como PM indica o marcador 
de peso molecular. 

 
 
3.9 Análise Imunológica 

3.9.1 Quantificação de IL-17A, IL-33 e CCL2 

As IL-17A, IL-33 e a quimiocina CCL2 foram quantificadas no plasma ou soro 

(FIGURA 4) dos indivíduos da população de gestantes utilizando-se kit de ELISA da 

PeproTec (Ribeirão Preto, Brazil) específico para cada citocina e de acordo com o 

protocolo recomendado pelo fabricante. Os ensaios foram realizados utilizando-se 

placa de microtitulação (ELISA) previamente sensibilizada com o anticorpo (Ac) 

primário específico para cada citocina a ser quantificada e incubada a 4°C por 12h. 

Decorrido esse tempo, a placa foi lavada e tampão de bloqueio para ligações 

inespecíficas foi incorporado. Após nova lavagem, amostras e padrões foram 

adicionados à placa e incubados a 4°C durante a noite. Outra lavagem foi realizada e 

à placa foram acrescidos anticorpos de detecção que foram incubados por 2h à 

temperatura ambiente. Realizou-se nova lavagem para então adicionar o conjugado 

estreptoavidina-peroxidase, o qual foi incubado por 30min à temperatura ambiente. A 

última lavagem foi executada. Em seguida foi incorporado OPD (1,2-

Diaminobenzidina) diluído em tampão citrato a 0,0 M pH5,0 contendo 0,02% de H2O2 

30v/v. Incubação ao abrigo da luz ocorreu por 30min. Adição de H2SO4 a 1M foi 

realizada a fim de paralisar a reação. A leitura foi executada em espectrofotômetro a 

492nm e os resultados expressos em pg/mL de plasma ou soro. 
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3.10 Análise Estatística 

O genótipo e as frequências alélicas foram obtidos por contagem direta. O 

equilíbrio de Hardy–Weinberg (HWE) foi testado entre as populações separadamente 

(teste de ajuste do Qui-quadrado - teste “goodness-of-fit”) para avaliar os desvios do 

HWE. Quando possível as comparações das distribuições das frequências alélicas e 

genotípicas nas populações foram realizadas usando o teste do Qui-quadrado. A 

razão de chance para os genótipos e alelos dos SNPs rs2275913 (IL17A) e rs4819554 

(IL17RA) em relação a condição reativa/não reativa foi estimada com odds ratio (OR) 

com intervalo de confiança (IC) de 95%. Além disso, o cálculo do OR também foi 

realizado por regressão logística ajustando para as variáveis idade e etnia. Os dados 

quantitativos foram expressos como média ± desvio padrão da média (DPM) e foi 

usado para analisar as diferenças entre os grupos o teste U de Mann-Whitney para 

amostras não pareadas e não paramétricas. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando o programa IBM SPSS Statistics e as figuras construídos no 

GraphPad Prism v6.0 (GraphPad Software, CA, EUA). Valores de p≤0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos (FIGURA 4). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Características Demográficas das Populações Estudadas  

A princípio, as 204 voluntárias apresentaram soroprevalência para a infecção 

pelo T. gondii de 67,6%, onde 26 apresentavam reatividade apenas para IgM, 3 para 

IgM e IgG de alta avidez, as demais, apenas para IgG de alta avidez. 

Dentre as 98 gestantes que compuseram a população final deste trabalho, 28 

apresentavam-se não-reativas e 70 reativas, sendo que dentro das reativas 12 

apresentavam reatividade apenas para IgM, estando na fase aguda da infecção; 1 

para IgM e IgG de alta avidez, podendo estar apresentando persistência de IgM; e, as 

demais, 57, apenas para IgG de alta avidez, determinando a fase crônica. 

Não foram encontradas correlações entre a existência ou não de reatividade 

e idade (P valor= 0,226), etnia (P valor= 0,147), histórico de ocorrência ou não de 

aborto (P valor= 0,487) e apresentar ou não quadro de hipertensão (P valor= 0,798). 

No entanto, foi possível determinar que as mulheres reativas apresentavam a maior 

faixa etária (30,5 ± 7,1) (TABELA 2). 

 E ainda, que em sua maioria, as mulheres eram pardas (reativas: 58,2% e 

não-reativas: 26,5%), seguidas por brancas (reativas: 12,3% e não-reativas: 1%) e 

negras (reativas e não-reativas: 1%, cada) (TABELA 2). 
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TABELA 2. Características demográficas da população de gestantes 
atendidas. 

Característica Reativas Não-reativas X2 ou U Valor P valor 

Nº Amostral 71.43% (70) 28.57% (28)   

Idade 30.5 ± 7.1 28.5 ± 7.8 838a 0.226 

Etnia     

Branca 12.24% (12)  1.02% (1) 

3,844b 0.147 Negra 1.02% (1) 1.02% (1) 

Parda 58.16% (57) 26.53% (26) 

Abortos     

Sim 44.90% (44) 20.41% (20) 

0.649c 0.487 

Não 26.53% (26) 8.16% (8) 

Hipertensão     

Sim 33.67% (33) 14.29% (14) 

0.065c 0.798 

Não 37.76% (37) 14.29% (14) 

Variáveis categóricas são expressas em percentual da amostra. As idades são expressas em 
média ± desvio padrão da amostra. aP valor foi calculado pelo teste Mann-Whitney U para 
amostras não-pareadas, bteste exato de Fisher e pelo cteste Qui-quadrado para variáveis 
categóricas 

 

 

4.2 Estudo dos Polimorfismos 

4.2.1 Frequência Alélica e Genotípica dos SNPs rs2275913 (G>A – IL17A) e 

rs4819554 (A>G – IL17RA) 

Foram realizadas análises utilizando Odds Ratio (OR) para estimar a razão de 

chance de ocorrência das frequências genotípicas relacionadas aos parâmetros etnia, 

aborto e hipertensão para o SNP rs2275913 (IL17A) em mulheres reativas e não-

reativas. No entanto, os valores obtidos não foram estatisticamente significativos (P 

valor >0,05). Mas foi verificado um padrão de distribuição da frequência dos genótipos 

para este SNP, onde o GG apresentou-se mais frequente, seguido dos genótipos AG 

e AA tanto nas reativas quanto nas não-reativas (TABELA 3). 
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TABELA 3. Características demográficas da população de gestantes de acordo com o genótipo do SNP rs2275913 de 
IL17A.  

Característica 
Reativas  

(n=70) 
OR IC 

(P valor) 
Não-reativas  

(n=28) 
OR IC 

(P valor) 

 AA AG GG   AA AG GG   

Nº Amostral 1.02%  17.35%  53.06%  0.902 0.797 1.02%  6.12%  21.43%    

Etnia      
     

Branca 0.00%  3.06% 9.18%  

5.749 0.423 

0.00%  0.00%  1.02%  

10.284 0.071 Negra 0.00%  1.02% 0.00%  1.02%  0.00%  0.00%  

Parda 1.02%  13.27%  43.88%  0.00% 6.12% 20.41%  

Abortos           

Sim 0.00%  10.20%  34.69%  1.898 0.444 0.00%  6.12%  14.29%  
5.133 0.777 

Não 1.02%  7.14%  18.37%  1.02%  0.00%  7.14%  

Hipertensão           

Sim 1.02%  8.16%  24.49%  1.105 0.884 1.02%  5.10%  8.16%  
4.577 0.077 

Não 0.00%  9.18%  28.57%  0.00%  1.02%  13.27%  

Variáveis categóricas são expressas em percentual da amostra. As idades são expressas em média ± desvio padrão da amostra. 
P valor foi calculado pelo teste Mann-Whitney U para amostras não-pareadas e pelo teste Qui-quadrado para variáveis 
categóricas.  
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TABELA 4. Características demográficas da população de gestantes de acordo com o genótipo do SNP rs4819554 de 
IL17RA. 

Característica 

Reativas 
(n=70) 

X2 (P valor) 
Não-reativas 

(n=28) 
X2 (P valor) 

AA AG GG   AA AG GG   

Etnia           

Branca 5.10%   5.10% 2.04%  

1.941 0.964 

0.00%  1.02%  0.00%  

7.574 0.095 Negra 0.00% 1.02% 0.00%  0.00% 1.02%  0.00% 

Parda 25.51%  21.43%  11.22%  19.39%  4.08%  3.06%  

Abortos           

Sim 21.43%  13.27%  10.20%  
4.047 0.126 

13.27%  5.10% 2.04%  
0.701 0.832 

Não 9.18%  14.29% 3.06%  6.12%  1.02%  1.02%  

Hipertensão           

Sim 17.35%  11.22%  9.18%  
3.085 0.238 

9.18% 2.04% 3.06%  
3.325 0.271 

Não 13.27% 16.33%  4.08%  10.20%  4.08% 0.00% 
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O mesmo foi realizado para o SNP rs4819554 (IL17RA). No entanto, os 

valores não foram estatisticamente significantes (P valor >0,05). Mas foi verificado que 

em quase todas as situações a distribuição da frequência dos genótipos para este 

SNP se deu com a maior frequência do genótipo AA, seguido pelos genótipos AG e 

GG, tanto nas reativas quanto nas não-reativas (TABELA 4). 

A ocorrência do alelo A no SNP rs2275913 (IL17A) está diretamente 

relacionada com o aumento da produção de IL-17. Para isso foram verificadas as 

frequências alélicas e genotípicas do SNP rs2275913 (G>A – IL17A), bem como o seu 

comportamento no que concerne ao HWE (FIGURA 6).  

 

 

FIGURA 7. Frequência alélica e genotípica do SNP G>A (rs2275913) do gene 

IL17A em gestantes. A. Frequência genotípica. B. Frequência alélica. 

 

Com isso, obtivemos os seguintes dados: o genótipo GG (74,5%) ocorreu 

muito mais frequentemente que os demais genótipos, AG (23,46%) e AA (2,04%) 

(FIGURA 7A). Quanto à frequência alélica, o alelo G foi mais frequente, ocorrendo em 

75% dos casos, em relação ao alelo A, que apareceu em aproximadamente 25% dos 

casos (FIGURA 7B) e o mesmo se repetiu quando agrupamos esta população em 

reativas e não reativas (FIGURA 8). 
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FIGURA 8. Frequência alélica e genotípica do SNP G>A (rs2275913) do gene 
IL17A nos grupos reativa e não-reativa. A. Frequência genotípica do grupo não-reativa. B. 

Frequência genotípica do grupo reativa. C. Frequência alélica do grupo não-reativa. D. Frequência 
alélica do grupo reativa. 

 

A frequência genotípica nos grupos reativas e não-reativas (FIGURA 8A e B), 

foi analisada de modo a verificar se haveria a predominância de algum dos genótipos 

ou alelos, com isso vimos que a distribuição dos genótipos foi muito semelhante entre 

os grupos (não-reativas: 75% GG; 21,43% AG; e, 3,57% AA. Reativas: 74,28% GG; 

24,29% AG; e, 1,03% AA) assim como a dos alelos G, aproximadamente 75%, e A, 

aproximadamente de 25% (FIGURA 8). Apesar de representar a menor porcentagem 

entre os genótipos, as portadoras do genótipo AA apresentaram maior produção de 

IL-17A em relação aos demais genótipos (FIGURA 9). 
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FIGURA 9. Produção de IL-17A por genótipo do SNP rs2275913 (IL17A).  

  

Devido a diferença observada, foi averiguado se algum dos alelos ou 

genótipos presentes neste SNP influenciam na toxoplasmose. Para isso, foram 

analisadas as frequências alélicas e genotípicas do SNP rs4819554 (A>G – IL17RA), 

bem como o seu comportamento no que concerne ao HWE (FIGURA 10).  

 

FIGURA 10. Frequência alélica e genotípica do SNP A>G (rs4819554) do gene 

IL17RA em gestantes. A. Frequência genotípica. B. Frequência alélica. 

 

A partir disto, obtivemos os seguintes dados: o genótipo AA (48,2%) ocorreu 

muito mais frequentemente que os demais, AG (34,74%) e AA (16,84%) quando 

avaliamos a população como um todo (FIGURA 10A). Em relação a frequência alélica,
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verificamos que, o alelo A foi mais frequente, ocorrendo em aproximadamente 60% 

dos casos, em relação ao alelo G, que apareceu em menos de 40% dos casos 

(FIGURA 10B). 

 

FIGURA 11. Frequência alélica e genotípica do SNP G>A (rs4819554) do gene 
IL17RA nos grupos reativa e não-reativa. A. Frequência genotípica do grupo não-reativa. 

B. Frequência genotípica do grupo reativa. C. Frequência alélica do grupo não-reativa. D. Frequência 
alélica do grupo reativa. 
 

A análise da população agrupadas em reativas e não-reativas para o SNP 

rs4819554 (IL17RA) (FIGURA 11), mostrou uma distribuição dos genótipos nas não-

reativas com a predominância do genótipo AA (67,86%), com valores mais discretos 

para AG (21,43%) e GG (10,71%); e o mesmo pode ser observado em relação aos 

alelos, A (±75%) e G (±25%) (FIGURA 11A e C). Já em relação ao grupo reativas, a 

distribuição dos genótipos e dos alelos ocorreu de maneira mais homogênea: 42,86% 

AA; 38,57% AG; e, 18,57% GG. Alelos: ±41% A; ±59% G (FIGURA 11B e D). 

Em adição, grupos reativa e não-reativa, foram analisados para determinar a 

razão de chance para a presença destes alelos e/ou genótipos dos SNPs rs2275913 

(IL17A) e rs4819554 (IL17RA) nestes grupos. No entanto, não foram encontrados
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valores estatisticamente significantes nestas análises tanto para os genótipos e/ou 

alelos do SNP rs2275913 (IL17A) (P valor >0,05) (TABELA 5). No caso do SNP 

rs4819554 (IL17RA), nenhum genótipo influenciou estas condições (P valor >0,05), 

mas encontramos que o alelo G (AG+GG) deste SNP apresentou influência sobre a 

população reativa [P valor= 0,025; OR= 2,815 (1,118-7,089); IC= 95%], mas não sobre 

a não-reativa (TABELA  5).
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TABELA 5. Genótipos e alelos dos SNPs rs2275913 (IL17A) e rs4819554 (IL17RA) nos grupos reativa e não-reativa. 

Característica IL17A 
X2 P 

OR 
IL17R 

X2 P 

OR 

 Reativa 
Não-

reativa 
(IC95%) 

Reativa 
Não-

reativa 
(IC95%) 

Genótipo           

AA 01.02%  01.02% 

0.902 0.797 
2.476  

(0.148 -  4.194) 

30.61%  19.39%  

5.002 
0.082 

 
 

2.850  

(0.992 – 8.184) 
AG 17.35% 06.12% 27.55%  06.12% 

GG 53.16%  21.43% 13.27%  03.06% 

AA+AG 18.37%  07.14%  

0.005 0.942 
1.038  

(0.378 – 2.850) 

58.16%  25.51% 

0.904 0.342 

0.526 

(0.138 – 2.010) 

 GG 53.06%  21.43%  13.27%  03.06%  

AA 01.02%  01.02%  0.415 0.498 
2.556  

(0.154 –  42.333) 
30.61%  19.39%  5.000 0.025 

2.815 (1.118 – 

7.089) 

 AG+GG 70.41%  27.55%  
   40.82%  09.18%     

Alelo           

A 14.87%  5.78%  
2.000 0.999 

1.006  

(0.378 – 2.681) 

43.52%  19.08%  
2.345 0.126 

0.513 

(0.217 – 1.215) 
G 57.03%  22.32%  30.53%  6.87%  
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4.3 Análise Imunológica 

4.3.1 Quantificação de IL-17A, IL-33 e CCL2 

Os valores obtidos durante as leituras dos testes estão plotados na TABELA 

1 no ANEXO E.  

Para essas análises nossa população foi avaliada em grupos de reativas e 

não reativas em relação aos parâmetros aborto (FIGURA 12) e hipertensão (FIGURA 

13) utilizando ANOVA (Análise de Variância) de duas vias. 

 

 

FIGURA 12. Produção das citocinas CCL2 (A), IL-33 (B) e IL-17A (C) em gestantes 

reativas e não reativas para a infecção pelo T. gondii com (coluna de cor preta) 

ou sem histórico de aborto (coluna de cor branca). Análises realizadas inter e intra 

grupos.  

 

 

FIGURA 13. Produção das citocinas CCL2 (A), IL-33 (B) e IL-17A (C) em gestantes 

reativas e não reativas para a infecção pelo T. gondii com (coluna de cor preta) 

ou sem quadro de hipertensão (coluna de cor branca). Análises realizadas inter e intra 

grupos.
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Com isso, pudemos verificar que não houve interação entre a reatividade e a 

ocorrência de aborto - CCL2 (P valor= 0,9715); IL-33 (P valor= 0,7599); e IL-17A (P 

valor= 0,9881) – ou quadro hipertensivo – CCL2 (P valor= 0,8609); IL-33 (P valor= 

0,7793); e IL-17A (P valor= 0,99) -, para nenhuma das citocinas testadas. 

Adicionalmente, na análise entre os fatores também não foi observada diferença na 

produção destas citocinas entre as mulheres reativas e não reativas que 

apresentavam histórico de aborto ou quadro hipertensivo para nenhuma das citocinas 

testadas (P valor > 0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

Neste trabalho são apresentadas as primeiras informações genéticas e 

imunológicas a respeito da toxoplasmose humana em gestantes no Rio Grande do 

Norte (RN).  

Deste modo, no intuito de entender como ocorro a toxoplasmose em 

gestantes no município de Natal, bem como abrir perspectivas para o estudo 

sistemático da toxoplasmose congênita foram analisados grupos de pacientes em 

diferentes situações clínicas. A partir dessa diversidade de manifestações foi possível 

descrever características da doença em momentos distintos. 

Um fator importante e limitante encontrado durante este trabalho foi o fato de 

as gestantes, muitas vezes, desconhecerem seu próprio histórico médico e não terem 

certeza da ocorrência ou não de determinadas patologias, como a eclampsia e 

sinais/sintomas que pudessem dar indício de uma possível infecção pelo T. gondii, 

por exemplo. Então, foi necessário realizar a busca destas informações em 

prontuários, que em algumas ocasiões apresentavam lacunas e/ou indefinição.  

Apesar destes limitantes, foi possível determinar que as 204 gestantes iniciais 

apresentavam soroprevalência dentro dos limites encontrados por Dubey e 

colaboradores (2012), que determinam uma faixa entre 36-92%. Em relação a estudos 

realizados também no RN, nossos resultados são similares aos encontrados por 

Barbosa e colaboradores (2009) e Freitas e colaboradores (2017). Onde, no primeiro, 

190 gestantes atendidas na mesma maternidade, apresentaram uma soroprevalência 

de 66,3%. Já no segundo estudo, a soroprevalência encontrada foi de 59,06%, 

determinada em 356 gestantes. Diante disso, é possível indicar que, apesar da 

diferença no período analisado, a soroprevalência na população aqui no Estado se 

mantêm homogênea nos últimos anos e dentro do esperado para gestantes 

brasileiras. 

Observamos que a maioria das gestantes, nesse estudo foram reativas 

apenas para IgG de alta avidez, demonstrando estar na fase crônica da infecção. 

Assim, a infecção teria ocorrido antes da gravidez se estabelecer e, o risco de infecção 

congênita, provavelmente foi minimizado pela proteção imunomediada proporcionada 

por anticorpos IgG que impedem a transmissão vertical, por meio de vários 

mecanismos, como por exemplo, a opsonização e fagocitose (PLEYER; SCHLÜTER; 

MANZ, 2014). 
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Uma possibilidade importante a ser abordada, é a relação entre a população 

estudada e os polimorfismos que envolvem a resposta imune e a interação parasito-

hospedeiro. Dessa forma, não foi encontrada valores estatísticos significativos entre 

os parâmetros etnia, aborto e hipertensão com as frequências genotípicas do SNP 

rs2275913 (IL17A) entre mulheres reativas e não-reativas. Contudo observou-se que 

o genótipo GG foi o mais frequente, seguido pelos genótipos AG e AA, tanto nas 

reativas quanto nas não-reativas, mantendo assim, um padrão. Esses resultados são 

corroborados por outros estudos realizados aqui no Brasil, como nos Estados de 

Minas Gerais e Paraná, onde o genótipo GG também foi o mais frequente, seguidos 

pelos genótipos AG e AA, tanto nos indivíduos controle quanto nos indivíduos teste 

(SARAIVA et al., 2013). O mesmo padrão para a distribuição genotípica ocorreu na 

Argentina (ROLANDELLI et al., 2017). Esses resultados, contudo, vão de encontro a 

outros estudos realizados no hemisfério norte, especificamente em países da Europa 

(STAPPERS et al., 2014) e alguns países da Ásia, tais como China (GENG et al., 

2015), Mongólia (SHUANG et al., 2015) e Japão (HAYASHI et al., 2013) onde a 

frequência alélica foi maior para AG, seguido pelo GG e AA. Isso demonstra que a 

população da América do Sul apresenta distribuição de frequência genotípica para o 

SNP rs2275913 (IL17A) diferente da encontrada em outras regiões do mundo.  

Para o SNP rs4819554 (IL17RA), também não foram encontrados valores 

estatísticos significativos entre os parâmetros etnia, aborto e hipertensão com as 

frequências genotípicas deste SNP entre mulheres reativas e não-reativas. 

Esta distribuição de frequência encontrada foi corroborada por Batalla e 

colaboradores (2015) em seu estudo realizado na Espanha e pelos dados 

apresentados na dissertação de Lima (2015) também realizada no RN. Contudo, foi 

divergente da distribuição encontrada em um estudo realizado na China, onde o 

genótipo mais frequente foi o AG seguido por AA e GG (SANDIP et al., 2016). Estes 

achados demonstram que a população chinesa estudada apresenta uma distribuição 

alélica diferente da encontrada em outros locais do planeta. 

Neste estudo, inédito no Estado, para cada um dos polimorfismos, a 

população se mantém em equilíbrio gênico, segundo Hardy e Weinberg, 

demonstrando que a frequência deste polimorfismo está estável nesta população. 

Nestas mulheres o alelo G, para o SNP rs2275913 (IL17A), foi o mais frequente tanto 

na população geral quanto quando avaliadas em grupos. Logo, o alelo responsável 

pela maior produção de IL-17A ocorreu em menor frequência, o que explica o fato das
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mulheres reativas não terem desenvolvidos quadros sintomáticos da toxoplasmose. 

Portanto, para nossa população e para a toxoplasmose, a presença do alelo G parece 

ser protetora. Sendo assim, este achado vai ao encontro do que já foi observado na 

literatura, uma vez que ela mostra que o alelo A está associado com a ocorrência de 

casos graves de algumas patologias (ESPINOZA et al., 2011).  Em adição, nossas 

voluntárias portadoras do genótipo AA apresentam maior produção de IL-17A em 

relação às portadoras do genótipo GG e AG corroborando dados da literatura que 

demonstram que o alelo A está ligado a maior produção desta interleucina 

(ESPINOZA et al., 2011; CORRÊA et al., 2012; ROLANDELLI et al., 2017). A literatura 

mostra que apenas o alelo A do SNP rs2275913 (IL17A) pode contribuir de forma 

significativa na elevação da produção da IL-17A e consequente aumento de uma 

resposta tipo pró-inflamatória. Contudo, quando se verificou a porcentagem de 

ocorrência do alelo A entre os grupos reativas e não-reativas não foram encontradas 

diferenças entre eles. Este resultado é divergente ao encontrado durante a análise 

deste SNP entre pacientes soropositivos e soronegativos para a infecção pelo 

Trypanosoma cruzi, onde o primeiro grupo apresentou frequência maior do alelo A em 

relação ao segundo grupo; mostrando que provavelmente este alelo está associado 

com a infecção (RODRIGUEZ et al., 2012). Logo, é possível inferir, que na população 

avaliada no presente estudo, o alelo A do SNP rs2275913 (IL17A) não influencia a 

predisposição à infecção pelo T. gondii.  

Para o SNP rs4819554 (IL17RA) tanto o alelo G quanto o alelo A foram 

implicados na influência para o agravamento de doenças por aumentar a expressão 

da proteína IL-17RA (KIM et al., 2012). Adicionalmente, a análise dos alelos e 

genótipos do SNP rs4819554 (IL17RA) mostrou que a população de estudo apresenta 

maior frequência tanto do genótipo AA quanto do alelo A. Apesar deste alelo ser 

implicado na patogênese de algumas doenças (COTO et al., 2015), nesta população 

ele não gerou um quadro sintomático de toxoplasmose. Este é um dado interessante, 

pois provavelmente, isso representa um coorte da população local, onde 

possivelmente pode estar ocorrendo uma interação entre o polimorfismo do paciente 

com o tipo de genótipo do parasito circulante na região. Esse fato pode implicar em 

uma grande adaptabilidade das relações parasito hospedeiro.  

Há fortes evidências que existe uma relação causal recente e definitiva entre 

as características específicas do patógeno e do genoma do hospedeiro, onde as 
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causem manifestações clínicas incomuns, é que o genoma dos mamíferos é bastante 

influenciado pela infecção. A extraordinária complexidade genômica dos receptores 

de linfócitos e o conjunto complexo de funções imunológicas montadas em mamíferos 

são indicações de milhões de anos de pressão do patógeno (MÜLLER; HOWARD, 

2016).  Outra possibilidade, que surgiu após esta análise, é que o alelo G por sua 

menor afinidade de ligação com a polimerase durante a transcrição, implique na 

menor expressão de IL17RA (KIM et al., 2012) nas mulheres reativas, menor 

expressão essa que pode ser capaz de diminuir a atividade de seu ligante, a IL-17A, 

com consequente menor quadro inflamatório.  

Diversos são os estudos e, consequentemente, o interesse científico pela 

relação entre fatores ambientais e a evolução das doenças (BEDOYA et al, 2013). 

Então, adicionalmente além das análises moleculares, os grupos reativas e não-

reativas foram avaliados quanto a produção de CCL2, IL-33 e IL-17A juntamente com 

dois parâmetros clínicos: histórico de ocorrência ou não de abortos e presença ou não 

de quadro hipertensivo.  

A CCL2 apresenta função pró-inflamatório reconhecida, daí a necessidade de 

investiga-la (MAUS et al., 2005; GRUBER et al., 2015). Em nossa população, não 

houve diferença na produção desta quimiocina em relação aos grupos observados, 

nem aos fatores hipertensão e aborto. Isso era esperado, pois a literatura mostra que 

ocorre aumento de CCL2 na hipertensão pulmonar (REY et al., 2013) e sua diminuição 

é vista na toxoplasmose ativa (REY et al., 2013b), logo a estabilidade encontrada na 

população de estudo é algo esperado, uma vez que o sítio hipertensivo, nesse caso, 

é diferente da patologia estudada por Rey e colaboradores (2013), que foi vascular. 

Outro ponto a ser considerado, é o fato dos pacientes, em sua grande maioria, 

estarem em fase crônica e não apresentarem respostas imunológicas com 

características similares aos que se encontram na fase ativa de replicação de 

taquizoítos, na toxoplasmose aguda. Ainda, outra possível explicação para esses 

resultados, seria o fato do grupo de pacientes reativos está infectado com cepas de 

caráter avirulento, uma vez que, apesar da baixa frequência, foram também 

genotipadas e se encontram em circulação nessa mesma região (ANDRADE et al. 

2013; OLIVEIRA et al., 2016). Uma vez que, a proteína GRA25, que é considerada 

crucial na virulência do parasito e interfere na produção de CCL2, em macrófagos 

infectados; diminuindo a sua secreção (SHASTRI et al. 2014), o que pode estar 

ocorrendo nessa população de estudo. Logo, a diminuição da produção de CCL2
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neste grupo não aconteceria.  

Os níveis de CCL2 poderiam ser utilizados como um marcador para o 

monitoramento de abortos espontâneos recorrentes em mulheres grávidas, uma vez 

que eles são mais elevados em mulheres que sofreram abortos do que nas que não 

sofreram (LI; WU; DONG, 2016). Contudo, esse fato não foi observado nesse estudo, 

o que demonstra que outros fatores estão envolvidos na ocorrência de aborto nessas 

mulheres. 

No tocante a hipertensão, é possível que a produção da IL-33 esteja mais 

relacionada a gestação que com a infecção. Uma vez que durante a gestação a 

produção de IL-33 por macrófagos aumentam a proliferação de trofoblastos (FOCK et 

al., 2013) levando a manutenção da gravidez e, ainda, que esta produção está 

implicada na necessidade de manutenção do perfil Th2 neste período, necessário, em 

vários momentos, para evitar morbidades (GRANNE et al., 2011).  Como também pelo 

fato de não haver diferença na produção de IL-33 entre as mulheres reativas e não-

reativas reforça o fato de que o sistema imune materno está atuando de forma a 

controlar os níveis séricos desta interleucina. Esse fato foi observado em modelo 

experimental utilizando camundongos infectados com T. gondii; onde a menor 

atividade da IL-33 está relacionada com o agravamento da doença (JONES et al., 

2010). E ainda, em relação à hipertensão, Shao e colaboradores (2014) mostram que 

os níveis de IL-33 plasmático se mantêm estáveis durante a hipertensão pulmonar 

idiopática e isso pode estar ocorrendo na hipertensão vascular presente em nossa 

população. 

A estabilidade da produção de IL-17A na hipertensão na população estudada, 

é um dado que contrasta com outros estudos, pois apesar de não ter sido abordado 

no questionário aplicado às pacientes, sabe-se que um dos principais causadores da 

hipertensão é o consumo elevado de sal (NaCl). Estudo conduzidos por Kleinewietfeld 

e colaboradores (2013) já observaram o aumento e a estabilidade de células Th17, 

quando na ocorrência de altos níveis de NaCl, tendo como consequência a maior 

produção de IL-17A.  Além disso, em trabalho publicado recentemente por nosso 

grupo (OLIVEIRA et al, 2018) é mostrado que um consumo intermediário de sal está 

associado com alterações imunológicas e na mortalidade de camundongos inbred e 

outbred quando estes são infectados pelo T. gondii. Outras alterações provocadas 

pelo consumo de sal e infecções já foram relatadas em estudos anteriores (JANTSCH 

et al., 2015).  
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Adicionalmente, o comportamento da IL-17A plasmática em mulheres com 

histórico de aborto é discordante do estudo realizado por Zhang e colaboradores 

(2012) onde eles observaram, em modelo murino, um nível significativamente 

diminuído de Treg em relação a Th17. Pois, no estudo em questão, os autores 

sugerem que este desbalanço (Treg/Th17) pode estar envolvido nos abortos ocorridos 

durante a infecção pelo T. gondii. Contudo, em nossa análise, em pacientes humanos, 

não foi possível encontrar uma relação entre a produção das citocinas testadas e o 

aborto, muito provavelmente pela variabilidade individual que ocorre na população 

estudada. Além do mais, vale destacar todas as diferenças entre o modelo murino 

(inbred) e suas limitações, com estudos em humanos. Outro ponto a ser ponderado, 

está no fato de que outras citocinas não investigadas, podem estar associadas; fato 

que abre perspectivas para estudos futuros. 

Além disso, sabe-se que a toxoplasmose é uma doença tipicamente crônica, 

desse modo após uma reação imunológica inicialmente aguda ocorre a cronificação 

da doença, com redução nos níveis de citocinas (MILLER et al., 2009). O fato da 

maioria das gestantes se encontrarem na fase crônica da infecção pode explicar, em 

parte, a ausência de níveis significativos destas citocinas. Este fato é demonstrado 

por Dupont e colaboradores (2012), quando relatam que alguns patógenos induzem a 

produção de IL-10 como um mecanismo de evasão à resposta imune. Esta citocina é 

produzida após a fase aguda da infecção e tem como papel central limitar uma 

resposta inflamatória. Outros mecanismos, os quais envolvem a produção de IL-27, 

são capazes de controlar a resposta imune, permitindo a coexistência entre parasito 

e hospedeiro numa busca evolutiva de adaptabilidade e sucesso biológico (DUPONT 

et al., 2012). 

A descrição da população do estudo não apresentou correlação significativa 

com os parâmetros analisados. Contudo, foi possível verificar, de forma interessante, 

que as gestantes reativas apresentavam maior faixa etária em relação as não-

reativas. Este achado é bastante plausível, pois, com maior longevidade, o indivíduo 

fica exposto por mais tempo aos fatores de risco determinantes à infecção 

toxoplásmica (MENDES et al, 2014). Já em relação a composição étnica, a população 

estudada segue as proporções vistas para o RN no censo de 2010, onde a maioria se 

autodeclarou parda, seguida de branca e negra (BRASIL; IBGE, 2011).   

Portanto, o T. gondii é um parasito capaz de determinar um equilíbrio delicado 

entre o parasitismo e a resposta imune do hospedeiro, que é apoiado pelo modo como
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se deu a infecção, o genótipo circulante do parasito, a resposta imune e o balanço de 

citocinas, bem como a interação de genes dos hospedeiros e dos parasitários 

(MÜLLER; HOWARD, 2016, XIAO; YOLKEN, 2015), caracterizando uma capacidade 

de manipulação, e conferindo uma vantagem seletiva para T. gondii (SILVA; 

LANGON; MEGID, 2017). Nesse contexto, esse trabalho abre perspectivas para 

futuros estudos de parasitologia evolutiva, que são essenciais para analisar as 

interações parasita-hospedeiro, mecanismos evasivos desenvolvidos à resposta 

imune do hospedeiro, bem como o polimorfismo genético, tanto do hospedeiro, quanto 

do parasito, associado com a adaptação genética e ambiental. Isso, de certo, promove 

mudanças fenotípicas que podem repercutir no grande espectro sintomatológico e 

clínico, observados na toxoplasmose humana em nossa região. 
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6 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos foi possível concluir que a soroprevalência 

encontrada foi similar à de outros estudos nacionais. Esta população foi composta 

principalmente por mulheres pardas e a média de idade mais acometida pela infecção 

estava na faixa 30,5 ± 7,1. 

A análise dos polimorfismos investigados em associação com pacientes 

reativos para toxoplasmose foi inédita na literatura; ambos os polimorfismos 

apresentavam-se em equilíbrio de Hardy-Weimberg e não apresentaram valores 

estatisticamente significantes para a razão de chance de ocorrência das frequências 

alélicas e genotípicas nos grupos reativas e não-reativas quando analisados em 

relação aos parâmetros etnia, aborto ou hipertensão; o alelo G e o genótipo GG foram 

mais frequentes para o SNP rs2275913 (-197 G>A) de IL17A; E este alelo, 

aparentemente, atua de modo protetivo contra o aparecimento de sintomas da 

toxoplasmose nesta população; para o SNP rs4819554 (-809 A>G) de IL17RA, o alelo 

G foi mais frequente nas mulheres reativas e apresentou associação com uma maior 

susceptibilidade à infecção. 

IL-17A foi mais produzida quando presente o genótipo AA no SNP rs2275913 

(-197 G>A) de IL17A, assim como em outros estudos, dando credibilidade ao trabalho. 

As dosagens de IL-17A, IL-33 e CCL2 não apresentaram associação 

significativa entre as suas produções e a infecção pelo T. gondii quando comparadas 

gestantes reativas e não-reativas para a infecção. 
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ANEXO 
 

ANEXO A – Parecer do comitê de ética para realização da avaliação 

imunoparasitológica nas voluntárias da Maternidade Escola Januário Cicco. 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) fornecido às 

voluntárias da Maternidade Escola Januário Cicco. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “AVALIAÇÃO IMUNOPARASITOLÓGICA, 

EPIDEMIOLÓGICA E DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 

NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE”, que tem 

como pesquisador responsável o doutorando Claudio Bruno Silva de Oliveira devidamente assistido 

pelo seu orientador Prof. Dr. Valter Ferreira de Andrade Neto. 

Esta pesquisa pretende determinar a frequência e fatores de risco associados com a 

toxoplasmose congênita, investigando aspectos imunoparasitológicos de modo a contribuir no 

conhecimento da doença e assim reduzir os índices de infecção na Maternidade Escola Januário 

Cicco, bem como nos munícipios que fazem uso da mesma. 

O motivo que nos leva a realizar este estudo está relacionado com o fato da toxoplasmose 

congênita ser uma das principais formas da doença, estando relacionada com importantes taxas 

de abortos e más formações congênitas e perinatais. Caso você decida participar, você deverá 

responder a um questionário (com duração de 5-10 minutos) que apresentará questões gerais e 

alguns fatores de riscos relacionados à transmissão da doença. Além disso, você será 

submetida a coleta de sangue (5 - 10mL) para que seja realizado um exame referente ao 

diagnóstico da toxoplasmose.  

Durante a realização da coleta de sangue a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você 

corre é semelhante à qualquer exame de rotina. Dentre eles destacam-se dor local, que acabará 

instantes depois da coleta, após leve pressão no local para estancar possíveis hemorragias; e a 

formação de hematomas, os quais você poderá tratar utilizando compressas frias. Caso ocorra 

qualquer transtorno emocional, ou de qualquer outro tipo, relacionado à pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita por parte da equipe do projeto, bem como da equipe médica, 

serviço de psicologia e serviço social da MEJC. Como benefício a avaliação de um contato prévio 

com a toxoplasmose, como também orientações com relação a medidas de prevenção para esta 

doença. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Claudio Bruno Silva 

de Oliveira ou Valter Ferreira de Andrade Neto (084) 99699-1353 ou 98832-0018. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por 

um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador 

e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Claudio Bruno Silva de Oliveira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “AVALIAÇÃO 

IMUNOPARASITOLÓGICA, EPIDEMIOLÓGICA E DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À 

TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, NATAL, RIO 

GRANDE DO NORTE”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal,      /       /       . 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “AVALIAÇÃO IMUNOPARASITOLÓGICA, 

EPIDEMIOLÓGICA E DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 

NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal,      /      /      . 

 

Assinatura do pesquisador responsável: _________________________________________ 

Impressão 
datiloscópica do 
participante 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) fornecido aos 

responsáveis daquelas voluntárias da Maternidade Escola Januário Cicco cuja idade 

era inferior a 18 anos. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Este é um convite para você, em nome de seu filho, participar da pesquisa: “AVALIAÇÃO 

IMUNOPARASITOLÓGICA, EPIDEMIOLÓGICA E DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À 

TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, NATAL, RIO 

GRANDE DO NORTE”, que tem como pesquisador responsável o doutorando Claudio Bruno Silva de 

Oliveira devidamente assistido pelo seu orientador Prof. Dr. Valter Ferreira de Andrade Neto. 

Esta pesquisa pretende determinar a frequência e fatores de risco associados com a 

toxoplasmose congênita, investigando aspectos imunoparasitológicos de modo a contribuir no 

conhecimento da doença e assim reduzir os índices de infecção na Maternidade Escola Januário 

Cicco, bem como nos munícipios que fazem uso da mesma. 

O motivo que nos leva a realizar este estudo está relacionado com o fato da toxoplasmose 

congênita ser uma das principais formas da doença, estando relacionada com importantes taxas 

de abortos e más formações congênitas e perinatais. Caso você autorize a participação de seu 

filho, ele será submetido a coleta de sangue (5mL) para que seja realizado um exame referente 

ao diagnóstico da toxoplasmose.  

Durante a realização da coleta de sangue a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que seu filho 

correrá é semelhante àquele sentido em um exame de rotina. Pode acontecer um leve desconforto que 

será minimizado por meio da compressão do local e vocês terão como benefício a determinação da 

exposição ao parasito, além de orientações com relação a medidas de prevenção para a doença. 

No caso de ocorrer qualquer problema, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência 

gratuita que será prestada pela equipe da Maternidade Escola Januário Cicco. 

Durante o período da pesquisa você poderá tirar dúvidas ligando para Claudio Bruno Silva de Oliveira 

ou Valter Ferreira de Andrade Neto (084) 99699-1353 ou 98832-0018. 

Você tem o direito de recusar a participação de seu filho ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para vocês. 

Os dados fornecidos serão confidenciais e divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identifica-los. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por 

um período de 5 anos. 

Se vocês tiverem algum gasto devido a participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se vocês sofrerem algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, vocês serão 

indenizados. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Claudio Bruno Silva de Oliveira. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

meu filho (menor de idade) e ter ficado ciente de todos os seus direitos, concordo na participação dele 

na pesquisa: “AVALIAÇÃO IMUNOPARASITOLÓGICA, EPIDEMIOLÓGICA E DOS FATORES DE 

RISCO ASSOCIADOS À TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO 

CICCO, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE”, e autorizo a divulgação das informações fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa identifica-lo. 

  

Natal/RN,      /       /       . 

 

Assinatura do representante do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “AVALIAÇÃO IMUNOPARASITOLÓGICA, 

EPIDEMIOLÓGICA E DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 

NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, NATAL, RIO GRANDE DO NORTE”, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal/RN,      /      /      . 

Assinatura do pesquisador responsável: _________________________________________ 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 
participante 
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ANEXO D – Questionário utilizado para obter informações sobre as voluntárias da 

Maternidade Escola Januário Cicco. 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Nº______ 

PARTICIPANTE: _________________________________________RG: _______ 

ENDEREÇO: ____________________________________________________ 

FONE: ______________________________ PRONTUÁRIO Nº: ___________ 

DATA:________________________ PERIODO DE GESTAÇÃO:__________ 

1. IDADE: 

( ) 13-18 ANOS ( ) 31-36 ANOS 

( ) 19-24 ANOS ( ) 37-42 ANOS 

( ) 25-30 ANOS ( )OUTROS_______________________ 

2. GRAU DE ESCOLARIDADE 

( ) SEM ESCOLARIDADE ( ) 1º GRAU INCOMPLETO ( ) 1º GRAU COMPLETO ( ) 2º GRAU 

INCOMPLETO ( ) 2º GRAU COMPLETO ( ) SUPERIOR 

3. ATIVIDADE PROFISSIONAL _______________________________ 

4. RENDA FAMILIAR 

( ) ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO/MÊS 

( ) DE 2 A 3 SALÁRIOS /MÊS 

( ) DE 4 A 5 SALÁRIOS/MÊS 

( ) ACIMA DE 6 SALÁRIOS /MÊS 

( ) OUTROS ____________________________________________ 

5. CONHECIMENTO DA DOENÇA 

( ) DESCONHECE 

( ) JÁ OUVIU FALAR MAS NÃO SABE NADA A RESPEITO 

( ) SABE ALGO A RESPEITO 

6. OUTROS FILHOS 

( ) NÃO   ( ) SIM . QUANTOS?_______________ 

7. ALGUM DESSES FILHOS TEM COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS E/OU OCULAR ? 

( ) SIM QUAL? _______________________      ( ) NÃO 

8. HISTÓRIA PRÉVIA DE ABORTO OU MORTE NEONATAL 

( ) SIM QUANTOS ? ______________     ( ) NÃO 

9. NA RESIDÊNCIA, POSSUI SANEAMENTO BÁSICO? (ÁGUA TRATADA, COLETA DE LIXO, 

SISTEMA DE ESGOTO) 

( ) SIM     ( ) NÃO. ÁGUA:_______________________________________ 
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ESGOTO: _____________________________________ 

LIXO: _________________________________________ 

10. PRESENÇA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO NA CASA E/OU VIZINHANÇA 

( ) PRESENÇA DE GATOS 

( ) OUTROS ______________________________________ 

11. CONTATO COM ESSES ANIMAIS 

( ) HÁ CONTATO DIRETO COM ESSES ANIMAIS   

( ) MORA NA CASA MAS NÃO HÁ CONTATO DIRETO 

( ) NÃO HÁ CONTATO DIRETO 

12. ESSES ANIMAIS DEPOSITAM DEJETOS NO JARDIM OU TERRAÇO 

DA CASA? 

( ) NÃO    ( ) SIM  

13. TEM HÁBITOS DE JARDINAGEM? 

( ) NÃO    ( ) SIM . USA PROTEÇÃO NAS MÃOS? ___________________ 

14. NA RESIDÊNCIA, HÁ VEICULOS DE TRANSMISSÃO DE OOCISTOS 

(RATOS, BARATAS, MOSCAS)? 

( ) NÃO    ( ) SIM . QUAL? _______________________________________ 

15. CONSOME OU JÁ CONSUMIU LEITE DE CABRA OU VACA NÃO PASTEURIZADO OU NÃO 

COZIDO? 

( ) NÃO    ( ) SIM . FREQUÊNCIA: 

________________________________________ 

16. CONSOME VEGETAIS E LEGUMES CRUS? 

( ) SIM     ( ) NÃO 

17. QUAL O PROCESSO DE LAVAGEM DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS ANTES DO 

CONSUMO? 

( ) AS VEZES ESQUECE DE LAVAR 

( ) LAVA EM ÁGUA CORRENTE 

( ) DEIXA ALGUM TEMPO NO HIPOCLORITO PARA DESINFECÇÃO 

( ) OUTROS _______________________________________________ 

18. CONSOME OU JÁ CONSUMIU AVES OU CARNES SUÍNAS, BOVINAS OU 

CAPRINAS MAL PASSADA OU POUCO COZIDA? 

( ) NÃO    ( ) SIM 

19. CORTA OS LEGUMES COM A MESMA FACA QUE CORTA A CARNE? 

( ) SIM, MAS LAVA ANTES DE REUTILIZAR; 
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( ) SIM, CORTA SEM ANTES LAVAR; 

( ) NÃO CORTA COM A MESMA FACA. 

20. SEMPRE CONHECE A PROCEDÊNCIA DESSES ALIMENTOS? 

( ) SIM . (PRÓPRIO OU DE AÇOUGUE COM PADRÃO DE HIGIENE) 

( ) NÃO (MERCADOS PÚBLICOS OU FEIRAS LIVRES) 

21. LAVA AS MÃOS ANTES DE PREPARAR OS ALIMENTOS? 

( ) AS VEZES ESQUECE DE LAVAR 

( ) LAVA SEMPRE 

( ) NÃO TEM ESSE HÁBITO 

22. LAVA AS MÃOS APÓS IR AO BANHEIRO? 

( ) SEMPRE LAVA 

( ) AS VEZES ESQUECE DE LAVAR 

( ) QUASE NUNCA LAVA 

23. NOS ÚLTIMOS MESES, FEZ ALGUMA VIAGEM? 

( ) NÃO    ( ) SIM . QUANDO? 

____________________________________________ 

24. NESSA VIAGEM, SE ALIMENTOU EM BARES, RESTAURANTES OU 

LANCHONETES? 

( ) NÃO   ( ) SIM 

25. FREQUENTA FAZENDAS, SÍTIOS, GRANJAS? 

( ) SIM    ( ) NÃO 

26. APRESENTA HIPERTENSÃO (PRESSÃO ALTA)? 

( ) NÃO     ( ) SIM, HÁ QUANTO TEMPO_____________________________ 

27. COMO VOCÊ CLASSIFICA SEU CONSUMO DIÁRIO DE SAL NA ALIMENTAÇÃO? 

( ) ALTO     ( ) MÉDIO    ( ) BAIXO 

28. APRESENTA HISTÓRICO DE ECLAMPSIA EM GESTAÇÕES PASSADAS? 

( ) SIM. QUANTAS __________________   ( ) NÃO    ( ) NÃO SABE. 

29. TEM HISTÓRICO DE PROBLEMAS RENAIS? 

( ) SIM   ( ) NÃO. 

30. FAZ USO DE ALGUM MEDICAMENTO? 

( ) SIM. QUAL(IS) _____________________     ( ) NÃO. 

31. PRESSÃO ARTERIAL NO DIA: 

SISTÓLICA: _____     DIASTÓLICA: ______ 

32. TENS ALGUM PROBLEMA DE VISTA OU NERVOSO? 

( ) SIM. QUAL(IS) _____________________    ( ) NÃO. 

33. TENS ALGUMA DOENÇA? 

( ) SIM. QUAL(IS) _____________________     ( ) NÃO 

34. TEM OU TEVE RECENTEMENTE ÍNGUAS OU NÓDULOS PELO CORPO? 

( ) SIM  ( ) NÃO.
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ANEXO E – Tabela contendo os valores obtidos na quantificação de cada citocina 

das amostras das voluntárias da Maternidade Escola Januário Cicco. 

 

TABELA 1 – Quantificação das citocinas IL-17A, IL-33 e CCL2 

ID IL-17A (pg/mL) IL-33 (pg/mL) CCL2 (pg/mL) 

TO 03 1478,537 428,4591 361,9523 

TO 04 1272,854 374,0091 307,8286 

TO 05 965,8187 371,3313 323,7758 

TO 06 1096,979 443,6337 364,3685 

TO 07 1022,456 490,9428 387,0812 

TO 08 1073,132 416,855 312,1778 

TO 10 840,62 391,8616 234,375 

TO 11 1362,281 583,7756 322,8093 

TO 13 950,9141 389,1837 212,1456 

TO 14 775,0397 353,4788 185,567 

TO 15 1210,254 444,5264 312,6611 

TO 16 2035,97 538,2518 512,2422 

TO 17 1016,494 473,9829 294,7809 

TO 18 1541,137 495,4059 428,1572 

TO 19 1293,72 499,869 314,5941 

TO 20 1758,744 581,9903 281,7332 

TO 21 1201,312 593,5944 404,9613 

TO 57 1287,758 460,5936 295,7474 

TO 58 1526,232 462,3788 372,5837 

TO 59 1246,025 399,0026 370,6508 

TO 60 965,8187 370,4386 339,2397 

TO 61 1663,354 387,3985 327,1585 

TO 63 1111,884 473,0903 361,9523 

TO 64 1201,312 421,3182 175,4188 

TO 65 2068,76 548,0706 397,7126 

TO 67 1576,908 405,2509 404,4781 

TO 69 1541,137 357,9419 357,1198 

TO 71 1648,45 486,4796 397,7126 



89 

 

TO 72 1693,164 385,6132 401,0953 

TO 75 1392,091 382,9354 314,5941 

TO 76 1469,595 482,9092 357,6031 

TO 77 1204,292 462,3788 262,4033 

TO 78 1725,954 423,996 246,9394 

TO 82 1550,079 427,5665 368,7178 

TO 84 1541,137 473,0903 374,0335 

TO 85 1827,305 480,2313 420,9085 

TO 86 2044,912 603,4133 416,5593 

TO 88 2179,054 467,7346 417,5258 

TO 89 2125,397 624,8362 514,6585 

TO 90 840,62 408,8214 162,3711 

TO 92 2187,997 482,9092 326,192 

TO 93 366,6534 319,5591 76,35309 

TO 95 1409,976 587,3461 324,259 

TO 97 327,9014 371,3313 64,75515 

TO 99 1386,129 457,0231 371,134 

TO 100 721,3831 357,0493 68,62113 

TO 101 1401,033 414,1772 303,4794 

TO 102 1350,358 529,3256 311,6946 

TO 104 1302,663 386,5058 205,8634 

TO 105 876,3911 377,5796 223,7435 

TO 107 918,124 397,2173 303,9626 

TO 108 1111,884 489,1575 306,8621 

TO 110 1144,674 516,8288 325,7087 

TO 111 959,8569 436,4927 451,8363 

TO 112 1174,483 432,9223 316,527 

TO 113 1851,153 442,7411 146,424 

TO 114 2316,176 571,2788 338,7564 

TO 115 1591,812 475,7682 375,4832 

TO 116 789,9443 501,6542 232,442 

TO 117 1299,682 478,446 363,402 

TO 118 1517,289 578,4198 369,6843 

TO 119 1463,633 497,1911 375,9665 
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TO 120 1624,602 429,3518 328,125 

TO 121 2214,825 583,7756 440,2384 

TO 124 1293,72 613,2321 232,442 

TO 125 870,4292 409,714 232,442 

TO 126 947,9332 463,2714 309,7616 

TO 127 1511,327 488,2649 405,9278 

TO 128 50,67567 370,4386 49,77448 

TO 153 497,814 331,1632 111,1469 

TO 154 974,7615 386,5058 275,451 

TO 155 1195,35 408,8214 273,518 

TO 157 2691,773 513,2583 475,9987 

TO 158 1132,75 347,2304 259,0206 

TO 159 1562,003 406,1436 327,6417 

TO 160 900,2384 354,3714 275,451 

TO 161 1898,847 506,1174 490,0129 

TO 162 792,9253 388,2911 268,6856 

TO 163 2483,108 782,8305 259,0206 

TO 170 1728,935 473,0903 412,21 

TO 171 557,9234 412,3919 170,847 

TO 175 1083,882 778,3674 220,1891 

TO 176 883,3787 565,0305 183,7993 

TO 178 1296,01 666,7895 120,2714 

TO 180 819,45 449,8821 212,7878 

TO 182 758,4271 665,0043 208,4704 

TO 184 729,3686 517,7215 196,7516 

TO 185 764,2388 707,8502 160,9786 

TO 186 1197,211 967,6035 230,6743 

TO 187 1508,137 973,8519 347,8618 

TO 188 1191,399 909,583 234,375 

TO 189 1141,999 957,7847 215,8717 

TO 190 1191,399 835,4953 242,3931 

TO 191 1293,104 1042,584 295,4358 

TO 193 642,1931 487,3723 160,9786 

TO 194 871,7553 705,1723 226,9737 

TO 195 688,6867 596,2723 152,3437 

TO 196 735,1803 564,1379 180,7155 

 


