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Resumo 
 
O vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) é um patógeno humano que pode causar encefalite 

grave. O desenvolvimento de modelos experimentais de encefalite herpética causada pelo 

vírus HSV-1 é de extrema relevância para a compreensão desta condição letal. Camundongos 

C57BL/6 (wt) foram inoculados por via intracraniana com 104 PFU do vírus HSV-1. Todos os 

animais desenvolveram sinais clínicos de encefalite e morreram em até 6 dias após infecção 

(dpi). A microscopia intravital revelou um aumento de leucócitos nas etapas de rolamento e 

adesão na microcirculação do cérebro dos camundongos wt com 1, 3 e 5 dpi. Foram retirados 

fragmentos do cérebro para dosagem de quimiocinas, quantificação viral e análise histológica. 

Constatou-se aumento nos níveis das quimiocinas MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, 

RANTES/CCL5, Kc/CXCL1, MIG/CXCL9 no tecido cerebral dos camundongos infectados 

com o vírus HSV-1. Alta multiplicação viral foi encontrada no sistema nervoso central (SNC) 

dos camundongos infectados com 1 e 3 dpi. Os achados histológicos revelaram meningite e 

encefalite focal com um infiltrado predominantemente de células mononucleares. 

Estabeleceu-se, portanto, um modelo de encefalite herpética grave em camundongos 

C57BL/6. Não foram detectadas diferenças na curva de sobrevida e nos títulos virais de 

camundongos TNFR1-/- infectados pelo HSV-1 em relação aos camundongos selvagens 

infectados. Houve aumento nas etapas de rolamento e adesão no endotélio cerebral, como 

também aumento nos níveis de quimiocinas no SNC, mas não foram encontradas diferenças 

significativas desses parâmetros em relação aos camundongos wt. Pode-se inferir que o 

receptor 1 para a citocina TNF-α não apresenta papel relevante neste modelo de encefalite 

herpética.  

Palavras-chave: Herpes simplex vírus tipo 1, encefalite, neuroinflamação e TNFR1-/- 

 



 

Abstract  
 
The Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1) is a human pathogen that causes severe encephalitis. 

The development of experimental models of HSV-1 encephalitis (HSE) is relevant for the 

comprehension of this potential lethal condition. C57BL/6 (wt) mice were inoculated 

intracerebrally with 104 PFU of neurotropic HSV-1. All animals developed signs of HSE and 

died until 6 days post infection (dpi). Intravital microscopy revealed an increased leukocyte 

rolling and adhesion in the brain microvasculature of infected wt mice at 1, 3 and 5 dpi. 

Fragments of the brain were removed to evaluate cerebral levels of chemokines and viral 

particles, and histopathological alterations. There was an increase in the levels of the 

chemokines MCP-1/CCL2, MIP-1/CCL3, RANTES/CCL5, Kc/CXCL1 and MIG/CXCL9 in 

the brain tissue of HSV-1 infected mice. High viral load was found in the central nervous 

system (CNS) of infected mice with 1 and 3 dpi. Histological analysis demonstrated diffuse 

meningitis and focal encephalitis characterized by mononuclear cell infiltrates in infected wt 

mice. A model of severe herpetic encephalitis in C57BL/6 mice was established. When 

TNFR1 -/- mice were infected with HSV-1, there was no significant difference in the survival 

curve and the virus load in CNS when compared with infected wt mice. Accordingly, there 

were increased rolling and adhesion of leukocytes along the brain endothelium wall and high 

levels of chemokines in the CNS of infected TNFR1 -/- mice but with no difference when 

comparing with infected wt mice. Therefore the receptor 1 for TNF-α may not play a relevant 

role in this model of severe herpetic encephalitis. 

Keywords: Herpes simplex virus encephalitis, neuroinflammation, chemokines, TNFR-1-/- 
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ANOVA = análise de variância 

ATCC = Banco de Células Americano 
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MgCl2= cloreto de magnésio  

CEBIO = Centro de Bioterismo 

CETEA = Comitê de Ética em Experimentação Animal 

CCL2/MCP-1 = proteína quimioatraente para monócito 1 

CCL3/MIP-1α = proteína quimioatraente de macrófagos, monócitos e linfócitos T CD8+. 

CCL5/RANTES = proteína quimioatraente de linfócitos T ativados e eosinófilos 

CXCL1/Kc = proteína quimioatraente de neutrófilos 

CXCL9/MIG = monocina induzida por IFN-γ 

CCR = receptor de quimiocina tipo CC 

CSF = fluido cerebroespinhal 

CXCR = receptor de quimiocina tipo CXC 

CMV = citomegalovirus 

CMC = carboxi-metil-celulose  

dpi = dias após infecção 

DNA = ácido desoxirribonucléico 

EDTA = ácido etil-diamino-tetra-acético 

EAE = encefalomielite auto-imune experimental  

ELISA = ensaio imunoenzimático  

EPM = erro padrão da média 

EBV = Epstein-Barr vírus  

g = grama 

GAG = glicosaminoglicanos 

H2O2 = peróxido de hidrogênio 

H2SO4 = ácido sulfúrico  

HE = coloração Hematoxilina-Eosina 



 

HeLa = linhagem de células imortalizadas derivadas de um câncer cervical 

HSV-1 = Herpes simplex vírus tipo 1 

HSV-2 = Herpes simplex vírus tipo 2 

HHV-6 = Herpesvirus humano 6  

HHV-7 = Herpesvirus humano 7  

HHV-8 = Herpesvirus humano 8 

ICAM= molécula de adesão intercelular 

IFN-α = interferon alfa 

IFN-β = interferon beta 

IFN-γ = interferon gama 

Ig = imunoglobulina 

IL = interleucina 

i.p. = intraperitoneal 

i.v. = intravenoso  

KCl = cloreto de potássio  

LT = linfotoxina  

µL = microlitro 

µg = micrograma 

JAM-A =molécula de adesão juncional A  

M.O.I = multiplicidade de infecção 

MEM = meio mínimo Eagle 

MAdCAM-1 = molécula de adesão celular a adressina mucosa vascular – 1 

MAC1 = antígeno de macrófago 1 

MAPK = proteína cinase p38 ativada por mitógeno 

n = número de camundongos  

NaCl = cloreto de sódio 

NaHCO3 = bicarbonato de sódio 

NaEDTA = EDTA de sódio  

Na3PO4 = fosfato de sódio 

NO = óxido nítrico 

iNOS = óxido nítrico sintase induzida 

NK = célula “Natural Killer” 

KDa = Kilodaltons 



 

oC = graus Celsius 

nm = nanômetro 

PBS = tampão fosfato de sódio 

PECAM = molécula de adesão celular endotélio-plaqueta 

PFU = unidade formadora de placa 

PSGL1 = ligante 1 de P-selectina 

r.p.m. = rotações por minuto 

RAS = GTPase homologa RHO   

SNC = sistema nervoso central  

SNP = sistema nervoso periférico  

SFB = soro fetal bovino 

Th1 = linfócito T helper tipo 1 

Th2 = linfócito T helper tipo 2 

TNF- α = fator de necrose tumoral alfa 

TNTR 1 = receptor do fator de necrose tumoral 1 

TNTR 2 = receptor do fator de necrose tumoral 2 

VVO = organela vesículo-vacuolar  

VCAM = molécula de adesão em células vasculares  

VERO = célula extraída do rim de macaco verde africano 

VZV = varicella-zoster vírus  
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1 Introdução 
 
 
1.1 Família Herpesviridae 

 

A família Herpesviridae contém mais de 100 membros que infectam desde ostras 

a humanos. Os herpesvirus que infectam humanos são: herpes simplex tipo 1 e 2 (HSV-1, 

HSV-2), varicella-zoster vírus (VZV), citomegalovirus (CMV), Epstein-Barr vírus (EBV), 

herpesvirus humano  6 (HHV-6), HHV-7 e  HHV-8 além do sarcoma de Kaposi. Baseado na 

análise genômica e características biológicas, os herpesvirus são classificados em três 

subfamílias: os Betaherpesvirus, Gamaherpesvirus e Alphaherpesvirus que incluem o HSV-1, 

HSV-2 e VZV. Estes são neurotrópicos e podem estabelecer latência em neurônios do Sistema 

Nervoso Periférico (SNP) (Shukla & Spear, 2001).    

 

1.2 O vírus Herpes simplex tipo 1 

 

O vírus Herpes simplex tipo 1 (HSV-1) tem como características o variado 

espectro de hospedeiros, neurotropismo, um ciclo de multiplicação curto, rápida disseminação 

em cultura de células, capacidade de lisar as células infectadas e estabelecer latência após as  

infecções primárias (Roizman, 1996).  

A partícula viral é composta por um cerne elétron-denso, que contém um DNA de 

fita dupla como material genético (Ilustração 1). No HSV-1, o genoma tem 152 kpb e um alto 

teor de bases nitrogenadas guanina e citosina (Roizman & Sears, 1996). O capsídeo do HSV-1 

é icosaédrico, consistindo de 162 capsômeros medindo aproximadamente 100-110 nm, 

rodeado por um tegumento amorfo e um envelope com, pelo menos, 11 glicoproteínas e várias 

proteínas glicosiladas (Roizman, 1996). 
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Ilustração 1  Estrutura do HSV-1. A partícula viral é composta por: um envelope: lipídico, com 
glicoproteínas na superfície, um tegumento, um capsídeo que tem a forma icosaédrica e um genoma 
de fita dupla de DNA. 
 
 
1.3 Manifestação clínica  

 

A maioria das infecções por HSV-1 ocorre na infância e se dá como uma infecção 

inespecífica, muitas vezes assintomática (Gordon, 1990). A transmissão pode ocorrer por 

secreções ou lesões contaminadas. In vivo o HSV-1 se multiplica primeiramente em células 

epiteliais e depois nos neurônios sensoriais locais, podendo atingir o sistema nervoso central 

(SNC) (Weir, 2001). Apesar do tropismo por gânglios existe a possibilidade da latência do 

HSV-1 em tecidos como a córnea (Leisegang, 2001).   

A infecção primária pelo HSV-1 tem um período de incubação que varia de 1 a 28 

dias. A transmissão do vírus pode também ocorrer durante a fase assintomática, inclusive por 

crianças e adultos sem histórico de herpes labial (Mole et al., 1997). 

Após a infecção primária, o vírus pode entrar em estado de latência em células 

nervosas e apresentar recorrências (Gordon, 1990). Fatores como estresse, variações 

hormonais, luz ultravioleta e imunossupressão estão ligados à reativação do vírus em suas 

diversas formas clínicas (Roizman & Sears, 1996).  
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O HSV-1 pode causar um grande espectro de doenças, como: gengivoestomatite, 

infecção neonatal e congênita, eczema herpeticum, lesões mucocutâneas, oculares, viscerais e 

encefalite, especialmente em indivíduos imunocomprometidos. Essas manifestações estão 

relacionadas com a idade na qual o indivíduo foi infectado e com as características clínicas 

das populações afetadas (Leisegang, 2001).  

A manifestação clínica mais grave é a encefalite herpética que ocorre quando o 

HSV-1 infecta o tecido cerebral. A maioria desses casos ocorre por reativação do vírus e a rota 

mais comum para atingir o SNC é feita através do nervo olfatório.  Os principais locais de 

latência são os gânglios trigêmeo e os olfatórios (Whitley, 2006). Contudo, a encefalite pode 

decorrer de primoinfecção em crianças (Schmutzhard, 2001). Quando neonatos são infectados 

pelo HSV-1 podem ocorrer dois outros padrões de infecção além da encefalite: o primeiro é 

uma infecção que é limitada à pele, olhos e boca; e a segunda que é a forma disseminada que 

envolve fígado, glândula adrenal e pulmão. Esta forma disseminada se assemelha ao quadro 

observado na sepse bacteriana (Kurt-Jones et al., 2004). 

Apesar dos avanços das terapias anti-virais, a encefalite causada pelo HSV-1 é 

uma das mais devastadoras infecções do SNC com uma taxa de mortalidade acima de 20%, 

sendo que 50% dos sobreviventes apresentam seqüelas neurológicas graves (Raschilas et al., 

2002). As seqüelas mais comuns apresentadas por crianças que sobrevivem às encefalites 

virais são dificuldades cognitivas, motores e sensoriais, epilepsias, problemas 

comportamentais e transtornos psiquiátricos (Kneen & Solomon, 2008). 

Os danos ocorridos no SNC são em decorrência da multiplicação viral nos 

neurônios e células da glia, como também da resposta inflamatória desenvolvida pelo 

hospedeiro (Sellner et al., 2005; Lokensgard et al., 2002). O sucesso da penetração e 

multiplicação do vírus HSV-1 no SNC deve-se não somente à quantidade do vírus que chega 
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ao órgão como também à evasão do vírus à resposta imunológica elaborada dentro do SNC 

(Tan et al., 2000). 

 

1.4 Epidemiologia 

 

O HSV-1 é um vírus ubíquo e endêmico em todas as sociedades do planeta, de 

grandes cidades a tribos isoladas, e tem o homem como o único hospedeiro natural (Umene & 

Sakaoka, 1999). Estimativas indicam que 70% da população mundial é soropositiva para o 

HSV-1 (Gordon, 1990). Atualmente, com o aumento do número de portadores do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e de pacientes submetidos a terapias imunossupressoras, o 

estudo do HSV-1 vem ganhando importância. 

O HSV-1 é a causa mais comum de infecções virais esporádicas do SNC, sendo 

que ocorrem 2-4 casos/milhão de indivíduos por ano (Schmutzhard, 2001). Um terço dos 

casos de encefalite acontece em crianças acima de seis meses e adolescentes, e a metade 

ocorre em adultos acima de 50 anos. Estima-se que um terço das encefalites são decorrentes 

de primo-infecção e apenas 10% dos pacientes apresentam um histórico de recidiva herpética 

(Whitley, 2006).  

 

1.5 Resposta imunológica 

 

No curso da infecção, o HSV-1 é detectado pelo sistema imunológico do 

hospedeiro resultando em uma resposta antiviral.  Dessa forma, a infecção aguda é controlada, 

mas o vírus permanece em estado de latência nos gânglio do sistema nervoso periférico (SNP) 

o que pode em determinadas situações atingir o SNC (Lang & Nikolich, 2005). 
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Para a eliminação do vírus é necessário que o hospedeiro desenvolva uma resposta 

imune inata, assim como uma resposta adquirida específica (Melchjorsen et al., 2002). A 

primeira linha de defesa, a resposta imune inata, é caracterizada pelo envolvimento de alguns 

tipos celulares, como macrófagos e células NK. Com o curso da infecção, mecanismos de 

defesa mais complexos são elaborados, envolvendo a ativação e a regulação de células T. As 

células T podem diferenciar-se em duas subpopulações de linfócitos que são denominadas 

Th1 e Th2. Células Th1 produzem citocinas como interleucina-2 (IL-2) e interferon-γ (IFN-γ), 

enquanto células Th2 produzem IL-4 e IL-10. As infecções virais são eliminadas quando o 

hospedeiro dirige a resposta imune para a proliferação do subtipo Th1 (Biron, 1998). 

Tratamentos realizados com uma mistura de rIL-4 e rIL-10 aumentaram a gravidade dos casos 

de mielites em camundongos infectados com HSV-2 (Nakajima et al., 2000). Esse achado 

indica que as citocinas tipo Th2 têm papel na gravidade da patogênese da infecção pelo HSV 

no SNC.  

A resposta imune contra o HSV-1 é bem complexa e seus componentes ainda não 

são totalmente esclarecidos. O IFN-γ é um dos principais elementos envolvidos no controle, 

inibindo a multiplicação do HSV-1 (Vollstedt et al, 2004). As células NK, macrófagos, 

linfócitos T e linfócitos B também têm um papel importante no controle da infecção pelo 

HSV-1 (Vollstedt et al., 2004). Os IFN-α /β e IFN-γ mostraram-se essenciais para o controle 

do vírus HSV-1. (Muller et al., 1994). Foi observado em outro trabalho da literatura que 

ambos os IFN-α /β são fundamentais no controle do HSV-1 em camundongos C57BL/6 nas 

primeiras horas de infecção. Esse tempo já é suficiente para ativar e expandir células T, 

possibilitando uma resposta imune específica. A citocina IFN-γ apresenta um papel como 

potente regulador da multiplicação celular, influenciando assim a replicação do vírus HSV-1 

(Vollstedt et al., 2004).   
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1.6 TNF-α 

 

Há mais de um século, médicos na Alemanha e nos Estados Unidos observaram 

que pacientes portadores de câncer desenvolviam necrose hemorrágica e regressão de seus 

tumores durante os processos infecciosos bacterianos agudos. Com base nessa observação, 

Coley, em 1893, desenvolveu uma mistura de bactérias mortas ("toxinas de Coley") para o 

tratamento de neoplasias, mas, na prática, era difícil produzir infecções controláveis. Esse era 

o único tratamento disponível para o câncer na época (Grunfeld & Palladino, 1990). 

Posteriormente, na década de 1970, identificou-se o fator de necrose tumoral-alfa 

(TNF-α) como uma proteína presente no soro de animais tratados com o bacilo de Calmette-

Guerin (BCG), que produzia necrose tumoral in vivo e possuía atividades citostática e 

citotóxica em células tumorais in vitro (Carswell et al., 1975). 

 Atualmente é conhecida a existência de duas formas bioativas da citocina TNF 

que são: um precursor de 26-kDa que é uma forma não-glicosilada ligada à membrana 

(mTNF) e uma forma de 17-kDa que é a forma solúvel (McDermott, 2001).  

O TNF liga-se a dois receptores homotriméricos, o receptor TNF 1 (TNFR1 ou 

p55) e o receptor TNF 2 (TNFR2 ou p75). Ambos os receptores são amplamente expressos 

em uma grande variedade de tipos celulares (Wallach et al., 1999). A ligação da citocina com 

o TNFR1 geralmente resulta na ativação de genes que leva à indução de uma resposta 

citotóxica e inflamatória, enquanto que a ativação de TNFR2 está associada com a 

proliferação de timócitos, além da ativação de células T. 

A superfamília TNF abrange outros membros, como a linfotoxina (LT). O produto 

derivado de macrófagos foi denominado TNF-α e o derivado de linfócitos de TNF-β. O TNF 

é estrutural e funcionalmente semelhante à linfotoxina, proteína produzida por linfócitos 
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ativados (Willians & Granger, 1968). O TNF-α e a LT podem se ligar aos mesmos receptores 

na superfície celular e têm várias ações comuns.  

O TNF desempenha papel-chave no desencadeamento e na regulação da resposta 

inflamatória e imunológica em várias infecções virais do SNC, como as encefalites causadas 

por HIV, HSV, citomegalovírus, vírus do Epstein-Barr e vírus Theiler, com um amplo efeito 

que vai de proteção à toxicidade (Herbein & O’Brien, 2000). 

 O TNF-α, produzido por macrófagos, apresenta sinergismo com o IFN-γ e essas 

duas citocinas agem induzindo a enzima óxido nítrico sintase (iNOS). Sabe-se que produtos 

da iNOS são fundamentais para o efeito anti-viral (Biron, 1998). Experimentos realizados em 

camundongos mostraram que a supressão do TNF-α resultou em rápida progressão da 

infecção pelo vírus HSV-1 em cultura do gânglio trigêmeo. Além disso, o TNF-α produzido 

por células do hospedeiro foi essencial para o controle do HSV-1 em experimentos com 

camundongos infectados (Minagawa et al., 2004). 

Contudo, o TNF-α e os produtos induzidos por essa citocina estão também 

freqüentemente envolvidos na lesão associada a infecções pelo HSV-1 (Fujii et al., 1999). O 

TNF poderia perturbar o funcionamento do SNC, determinando ainda uma redução da 

resposta inflamatória (Camelo et al., 2001). 
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1.7 Quimiocinas 

 

Além das citocinas, as quimiocinas ou citocinas quimiotáticas, que são produzidas 

durante a infecção viral, também participam ativamente na resposta imune (Melchjorsen et al., 

2002). As quimiocinas constituem uma superfamília de mais de 40 pequenas citocinas. Quatro 

subfamílias das quimiocinas são caracterizadas pela posição do resíduo de cisteína na porção 

N-terminal da molécula (CXC, CC, C e CX3C) (Ilustração 2). A primeira das duas maiores 

famílias, a de quimiocinas CXC (que inclui MIP2/CXCL2, IL-8/CXCL8 e IP-10/CXCL10), 

atrai preferencialmente neutrófilos. A segunda família é a de quimiocinas CC, que inclui 

MIP1/CCL2, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4 e RANTES/ CCL5, atraindo e ativando células 

mononucleares (Figura 2) (Kana et al., 1998; Loetscher et al., 1996).  

 Além de exercerem papel fundamental na migração de leucócitos, as quimiocinas 

também participam da diferenciação, desgranulação, ativação celular e em processos como 

desenvolvimento de órgãos, angiogênese, linfogênese e reparação de tecido (Proudfoot, 2006). 

Essas moléculas ligam em receptores com sete domínios transmembrana 

associados à proteína G com alta afinidade, levando à ativação de cascatas de sinalização 

intracelular. As quimiocinas também podem fazer uma ligação de baixa afinidade com 

glicosaminoglicanas (GAG) (Proudfoot, 2006).  

O estudo das quimiocinas vem ganhando grande atenção devido à motivação para o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. A área vem crescendo desde a descoberta que 

o vírus HIV utiliza o CCR5 como co-receptor para penetrar em células T. Então, esse receptor 

passou a ser alvo de possíveis de drogas anti-virais. Outra aplicação diz respeito à prevenção e 

o tratamento de doenças neurodegenerativas e neuroinflamatórias através do aumento ou do 

bloqueio da ação de quimiocinas (Adler et al., 2006).  
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Além das quimiocinas atuarem diretamente na ativação e na transmigração de células 

inflamatórias específicas, parecem exercer papel crítico nas infecções virais do SNC (Sellner 

et al., 2005).   

A infecção in vitro de macrófagos com o HSV-1, mostrou que RANTES/CCL5 é 

a principal quimiocina produzida por esse tipo celular (Melchjorsen et al., 2002). 

RANTES/CCL5 é uma quimiocina que age sobre células T de memória, células dendríticas e 

monócitos via o receptor CCR5 (Lee et al., 1999). Um estudo usando um modelo viral para 

esclerose múltipla revelou que a neutralização de RANTES/CCL5 reduziu os danos neuronais 

por diminuir o acúmulo de células T no SNC (Glass et al., 2004). Em camundongos CCR5-/-, 

observou-se redução do infiltrado de macrófagos, além da diminuição na desmielinização em 

relação a camundongos CCR5+/+ em um modelo de hepatite que leva à inflamação do SNC 

(Glass et al., 2001). Um estudo por meio de microscopia intravital revelou uma significativa 

redução da etapa de adesão na microvasculatura cerebral de camundongos C57BL/6 com 

encefalite autoimune experimental (EAE) submetidos ao tratamento com anticorpo anti-

RANTES/CCL5 (dos Santos et al., 2005). 

Para o melhor entendimento do papel da quimiocina RANTES/CCL5 no processo 

de recrutamento de leucócitos em um foco inflamatório, pode-se usar Met-RANTES, um 

antagonista do receptor CCR5. Proudfoot e colaboradores (1996) mostraram que, quando 

RANTES/CCL5 era expresso heterologamente em Escherichia coli, ocorria retenção de uma 

metionima no grupamento amino-terminal. A nova proteína formada se liga ao receptor 

CCR5, mas é completamente inativa do ponto-de-vista do efeito biológico. Assim, Met-

RANTES pode inibir tanto o efeito da quimiocina RANTES/CCL5 quanto da MIP-

1α/CCL3 (Proudfoot et al., 1996). No modelo de glomerulonefrite experimental, por 

exemplo, o tratamento com Met-RANTES causou uma redução significativa no recrutamento 

celular (Lloyd et al., 1997). 
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Foram descritos os papéis de MIP-1α/CCL3 e MIP-2/CXCL2 na 

hipersensibilidade ao HSV-1, sendo que o tratamento com anticorpos anti-MIP-2/CXCL2 e 

anti-MIP-1α/CCL3 reduziu drasticamente a migração de leucócitos para a região infectada 

(Tumpey et al., 2002). A migração de células NK e linfócitos T para a córnea, retina e gânglio 

trigêmeo após a infecção com o HSV-1 estão diretamente relacionadas à presença de 

IP10/CXCL10. O tratamento de camundongos com anti-CXCL10 levou a uma diminuição do 

infiltrado celular na córnea e retina (Carr et al., 2003). 

Camundongos deficientes para o receptor CXCR3, apesar de apresentarem um 

aumento do título de HSV-1 tanto no gânglio trigêmeo quanto no cérebro, tiveram uma maior 

produção de CCL5/RANTES e MIG/CXCL9 no trigêmeo e de CCL5/RANTES e 

IP10/CXCL10 no tronco encefálico; além de uma diminuição na mortalidade destes animais 

(Wickham et al., 2005). 
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Ilustração 2: Estrutura das diferentes classes de quimiocinas, células nas quais elas agem, exemplos e 
nomenclatura.  
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1.8 Recrutamento celular 

 

O recrutamento de leucócitos do sangue para o espaço intersticial é um 

mecanismo chave do processo inflamatório e tem sido descrito na patogênese de várias 

doenças. É um processo multifásico e coordenado, envolvendo várias etapas: rolamento, 

adesão e transmigração (Ilustração 3) (Springer, 1995). 

O processo tem início com a captura (“tethering”) do leucócito pelo endotélio 

ativado com participação de molécula P-selectina. Os leucócitos deslocam do centro do vaso 

até a periferia do endotélio. Uma vez capturado o leucócito passa por uma condição transiente 

de adesão e dar-se então a etapa do rolamento, os leucócitos diminuem sua velocidade e rolam 

sobre a camada de células endoteliais. Esse rolamento é mediado principalmente por uma 

família de moléculas de adesão, glicoproteínas conhecidas como selectinas (P-selectina, E-

selectina e L-selectina) e são capazes de interagir com ligante 1 de P-selectina (PSGL1) e 

outros ligantes glicosilados. A molécula P-selectina tem papel crítico na etapa de rolamento. 

(McEver & Cummings, 1997; Kansas, 1996).  

A expressão de E-selectina das células endoteliais e de CD18 tem participação 

fundamental no rolamento lento, que é a etapa seguinte ao rolamento (Jung & Ley, 1999). 

Em seguida, aqueles leucócitos que rolaram podem ser ativados e se aderirem ao 

endotélio por integrinas (CD11a/CD18, CD11b/CD18, CD11c/CD18, α2β1, α3β1, 

α4β1, α4β7). As integrinas se ligam a moléculas da superfamília das imunoglobulinas 

(ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1, PECAM-1 e MAdCAM-1).  

Nas últimas décadas, novos conhecimentos vieram agregar mais informações 

sobre estrutura e sinalização durante o processo de ativação das integrinas (Laudanna et al., 

2002; Kinash, 2005). O aumento da afinidade das integrinas corresponde a mudanças 
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conformacionais em sua estrutura. Estas mudanças levam a um aumento na energia de 

ligação-ligante e uma diminuição na taxa de dissociação da ligação (Ley et al., 2007).  

Finalmente, o leucócito pode transmigrar na presença de um gradiente 

quimioatraente exógeno (Huang et al., 1992). A membrana do leucócito emite saliência com 

as células endoteliais e esta união intercelular permite a ligação de ICAM1 com a molécula 

MAC1 (antígeno de macrófago 1). Esta ligação está associada com o aumento intracelular de 

Ca2+, ativação da MAPK (proteína cinase p38 ativada por mitógeno) e também a ativação da 

RAS (GTPase homóloga RHO). Estes mecanismos levam coletivamente a ativação da 

miosina originando um aumento da contração do endotélio-leucócito, como resultado tem-se 

uma abertura de um espaço interendotelial. Estes eventos podem promover à migração de 

leucócitos através das junções endoteliais (rota paracelular) como também a migração pode 

ocorrer dentro da célula endotelial (rota transcelular) (Ley et al., 2007).  

A migração paracelular envolve a participação da molécula VE-caderina (caderina 

expressa por endotélio), da molécula JAM-A (molécula de adesão juncional A), ICAM-2 

(molécula de adesão intercelular), CD99 além de um compartimento de membrana intracelular 

que contém PCAM-1 (molécula de adesão celular endotélio-plaqueta) (Ley et al., 2007).  

Já a migração transcelular, ocorre nas partes mais finas da célula endotélio, o que 

permite uma menor distância de transmigração. A ligação de ICAM-1 e LFA-1 leva a 

movimentação de ICAM-1 para regiões ricas em actina e cavéola. A associação de ICAM-1 e 

cavéola geram várias organelas vesiculo-vacuolar (VVO), que permitem a formação de um 

canal intracelular para o leucócito migrar (Ley et al., 2007).   

 No tecido, os leucócitos podem eliminar o agente causador da lesão e/ou 

infecção.   
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Ilustração 3: Etapas do recrutamento de leucócitos. Inicialmente o leucócito e capturado (tethering) 
pelas células endoteliais. Em seguida ocorre a etapa do rolamento e rolamento lento, mediado pelas 
selectinas e ativação realizada pelas quimiocinas. Na seqüência os leucócitos aderem ao endotélio, 
mediado pelas integrinas. E por último, o leucócito muda sua conformação e é capaz de transmigrar o 
endotélio 

 

 

1.9 A barreira hematoencefálica (BBB)   

 

Os capilares da vasculatura cerebral apresentam uma integridade iônica e 

bioquímica que é possível devido à existência de junções interendoteliais chamadas “tight 

junctions”. Muitas são as proteínas formadoras desta junção dentre elas podemos citar 

algumas como: moléculas de adesão juncional (JAM), ocludina e claudina. Essas junções não 

permitem a passagem das células circulantes e macromoléculas para o SNC. Outra 

característica das células endoteliais no SNC é a raridade de vesículas endocíticas e 

fenestrações (Pachter et al., 2003). Os astrócitos contribuem para a formação de uma barreira 

física através da emissão de pés sobre o endotélio como também produzindo fatores tróficos 
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que participam da manutenção deste equilíbrio (Haseloff  et al., 2005). Todas essas 

propriedades encontradas no endotélio microvascular cerebral são coletivamente conhecidas 

como barreira hematoencefálica (BBB).  

A passagem de moléculas pela BBB pode ocorrer através das células ou entre 

células adjacentes. O caminho transcelular envolve mecanismos de difusão passiva para 

substâncias lipofílicas, passagem por receptores e transcitose. Já a passagem paracelular, 

ocorre devido a diferenças de gradientes, o que permite a movimentação de íons e solutos 

entre as células (Petty & Lo, 2002). 

A migração de leucócitos pela BBB tem importante papel na resposta imune do 

hospedeiro contra infecções do SNC (Ransohoff et al., 2003).  

Em modelos experimentais e casos humanos de encefalite pelo vírus HSV-1, 

observam-se alterações na microcirculação cerebral, quebra da barreira hematoencefálica e 

destruição da matriz extracelular por metaloproteinases (Barnett et al., 1988). Os mecanismos 

que levam à quebra da BBB durante o curso das encefalites virais ainda permanece obscuro 

(Olsen et al., 2007). 
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Justificativa 
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2 Justificativa  
 

O HSV-1 é a maior causa de infecções esporádicas fatais do SNC em humanos 

(Schmutzard, 2001). A progressão da doença causada pelo HSV-1 está muito ligada à resposta 

imune do hospedeiro, podendo esta determinar o controle da infecção ou o agravamento do 

quadro clínico do paciente (Stumpf et al., 2000). 

Para alcançar um tratamento efetivo contra a encefalite herpética é necessário um 

maior entendimento da resposta imunológica do hospedeiro durante a evolução da doença 

(Rempel et al., 2005). Os eventos que ocorrem dentro do SNC, depois da exposição do vírus, 

precisam ser estudados e a disponibilidade dos camundongos knock out possibilita o estudo da 

relação parasito-hospedeiro.  

Diante da gravidade dos casos de encefalite faz-se necessário a padronização de 

modelos experimentais para o melhor entendimento desta doença. Este trabalho visou 

padronizar o modelo de encefalite por infecção intracraniana com o vírus HSV-1 em 

camundongos selvagens C57BL/6, focando o estudo em eventos inflamatórios como: o 

processo de recrutamento celular, a produção de quimiocinas e as alterações histológicas. 

O TNF-α é um dos principais elementos envolvido no controle da infecção aguda 

pelo HSV-1 juntamente com células NK, macrófagos, linfócitos T e linfócitos B (Roizman, 

1996). O TNF-α manifesta ações através da ativação de dois receptores, o TNFR1 e o TNFR2. 

Ambos apresentam diferentes domínios intracelulares e seus mecanismos de ação ainda não 

estão totalmente elucidados (Bazzoni & Beutler, 1996; Hehlgans et al., 2002). Assim, a 

segunda parte deste trabalho consistiu em estudar o papel do receptor 1 para citocina TNF-α 

na resposta imune face à infecção do SNC pelo vírus HSV-1. Dessa forma, foram avaliados os 

mesmos parâmetros acima descritos para camundongos C57BL/6 em animais geneticamente 
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deficientes (knock out) do receptor 1 para a citocina TNF (TNFR1-/-) durante a encefalite 

herpética. 
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Objetivos  
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3 Objetivos 
 

3.1 Objetivo geral 

Estabelecer um modelo de encefalite e investigar parâmetros inflamatórios no 

SNC de camundongos C57BL/6 em resposta à infecção pelo vírus HSV-1, além de estudar o 

papel do receptor TNFR 1 neste modelo de encefalite herpética. 

3.2 Objetivos específicos 

• Acompanhar o desenvolvimento de encefalite em animais C57BL/6 infectados 

com diferentes inóculos do vírus HSV-1; 

• Estudar parâmetros inflamatórios como: interação leucócito-endotélio na 

microcirculação cerebral, quantificação de quimiocinas e citocina e verificação de alterações 

histopatológicas no SNC de camundongos controle e infectados com o HSV-1. 

• Investigar esses parâmetros inflamatórios e histopatológicos em animais 

TNFR1-/- infectados pelo HSV-1. 

 



36 

Material e métodos  
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4 Material e métodos  

4.1 Animais  

 
Foram utilizados neste trabalho camundongos selvagens C57BL/6 machos com 

idade entre 5 a 7 semanas, obtidos do Centro de Bioterismo da Universidade Federal de Minas 

Gerais (CEBIO/UFMG). Camundongos geneticamente deficientes do receptor 1 para a 

citocina TNF (TNFR1-/-) foram  generosamente cedidos pela Prof. Leda  Quercia  Vieira do 

Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB/UFMG). 

Todos os animais foram mantidos sob condições controladas de temperatura 

(24oC) e luminosidade (ciclo claro/escuro de 12 horas) com livre acesso à ração e água. 

A metodologia apresentada a seguir foi submetida e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal (CETEA) sob o número de protocolo No 186/2006. 

 

4.2 Vírus 

 
A amostra viral HSV-1, cepa EK isolada de paciente humano, foi obtida do 

Laboratório de Vírus ICB/UFMG. 

 

4.3 Células Vero 

 

Células Vero (epitélio de rim de macaco verde africano) provenientes da 

“American Type Culture Collection” (ATCC) foram crescidas a 37° C em meio mínino de 

Eagle (MEM) suplementado com soro fetal (SFB) a 5% e em estufa de CO2. Essas células 

foram utilizadas para multiplicação, detecção e titulação do HSV-1. 
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4.4 Multiplicação do vírus  

 

Células Vero foram infectadas com a multiplicidade de infecção (m.o.i.) de 1 do 

estoque de semente e, 24h depois, quando o efeito citopático atingiu de 75 a 100% das células, 

o sobrenadante foi guardado sob refrigeração. Parte do sobrenadante foi retirado para posterior 

titulação. 

 

4.5 Purificação do vírus 

 

O sobrenadante foi precipitado com uma solução saturada de sulfato de amônio 

em banho de gelo com o auxilio de um gotejador, até atingir 60% do volume final. A solução 

sulfato de amônio e sobrenadante foram centrifugadas a 4000 rpm por 30 minutos a 4o C. O 

sedimento resultante foi ressuspendido em 10mL de TRIS 10mM, pH 8,0. Foi preparado um 

colchão de sacarose 36% em tubo de ultra centrífuga com 10 ml de solução de sacarose 36% e 

acrescido de 26 ml da suspensão final. A amostra foi centrifugada a 14000 rpm por 2 horas a 

4o C ultra centrífuga Sorvall. O sedimento homogeneizado em 1 mL de TRIS 10mM e 

submetido a uma nova centrifugação em colchão de sacarose como o anterior. O sedimento 

foi coletado e transferido para outro tubo de ultra centrífuga completando o volume para 36 

ml de TRIS 10 mM  pH 8,0 e, então, foi centrifugado por 1 hora a 20000 rpm a 4o C. O 

sobrenadante foi desprezado e o sedimento homogeneizado em 300 µl de TRIS 10mM pH 8,0. 

A amostra foi  aliquotada para posterior titulação. 

 

4.6 Titulação por contagem de placas 
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Para a titulação do vírus purificado, 2x106 células Vero foram implantadas por 

poço em placas de 6 poços, 24 horas antes da infecção em meio MEM com 1% SFB. 

Diferentes diluições seriadas do vírus em base exponencial de 10 foram adsorvidas por 1 hora 

em diferentes poços contendo as células, sob homogeneização de 15 em 15 min, e então, 

adicionadas 3 ml de MEM contendo 1,5% de Carboxi-metil-celulose (CMC) (GIBCO BRL, 

USA). Após 72 horas, a monocamada foi fixada com formalina a 10% em PBS, corada com 

Cristal Violeta. O número de placas contado na diluição que apresentou entre 30 e 300 placas 

de lise. O título foi expresso em unidades formadoras de placa por mililitro (PFU/ml).  

 

4.7 Inoculação dos camundongos 

 

Para a padronização da melhor dose do vírus HSV-1 camundongos foram 

anestesiados por via intra-peritoneal com uma mistura de xilazina (10 mg/kg) e ketamina (150 

mg/Kg) e posteriormente submetidos a diferentes inóculos. Os camundongos foram divididos 

em cinco grupos e infectados por via intracraniana com as seguintes doses: 100, 101, 102, 103 e 

104 PFU do vírus HSV-1. Todos os animais foram inoculados aproximadamente no mesmo 

local. Utilizando uma seringa para insulina BD (0,3mm: 0,8 mm), o inóculo de 10µl foi feito 

no lado direito da sutura sagital na direção do olho (Ilustração 4). 
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Ilustração 4 Esquema representativo do local de inóculo do Vírus HSV-1 no crânio dos camundongos 

 

4.8 Microscopia intravital em cérebro de camundongo 

 

Os animais foram anestesiados via intra-peritoneal com uma mistura de xilazina 

(10 mg/kg, Rompun, Bayer) e ketamina (150 mg/Kg, Laboratório Cristália, SP). A veia da 

cauda foi canulada para administração do corante rodamina 6G Sigma (0.3mg/kg). A 

rodamina é um corante de células que acumula nas mitocôndrias e possibilita a visualização 

do leucócito mesmo na presença de uma alta velocidade de fluxo. A temperatura corporal dos 

animais foi mantida a 37O C com o auxilio de uma manta térmica (Fine Science Tools, FST, 

Canadá) colocada em contato com o corpo do animal. A craniotomia foi realizada na região 

parietal, utilizando uma broca de ponta fina (Ilustração 5). A dura-máter e a aracnóide foram 

removidas, sendo formada uma janela para visualização dos vasos sanguíneos da pia-máter. 

Esse procedimento não rompe a barreira vascular da microvasculatura cerebral. A superfície 

do cérebro foi continuamente superfundida com uma solução de fluido cerebroespinhal 

artificial (composição em mmol/L: NaCl 132, KCl 1.95, CaCl2 1.71, MgCl2 0.64, NaHCO3 
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24.6, dextrose 3.71 e uréia 6.7) à temperatura de 37ºC, pH 7.35, que manteve a preparação 

estável.  

 

 

Ilustração 5 Esquema representativo do local onde foi realizada a janela no crânio dos camundongos, 
permitindo assim visualização dos vasos da pia -máter 

 

Um microscópio (Olympus BX40), com objetiva 10X, foi utilizado para observar 

os eventos microcirculatórios nos vasos cerebrais. Após a localização dos vasos a serem 

estudados, injetou-se, por via intravenosa, uma pequena quantidade (0.5mg/kg) do corante 

rodamina. A fluorescência associada à rodamina 6G (Sigma) foi visualizada com epi-

iluminação a 510-560 nm, usando um filtro de emissão de 590 nm. Uma câmera de vídeo 

(Optronics) projetou as imagens que foram gravadas em vídeo-cassete (VHS, Semp Toshiba, 

modelo x685) para posterior análise do número de leucócitos em rolamento e adesão.  

O rolamento de leucócitos foi definido como células movendo a uma velocidade 

menor que o fluxo sanguíneo. Foi considerado leucócito rolando todos os que passaram por 

uma linha imaginária transversal ao vaso durante 30 segundos. Leucócitos foram considerados 

aderidos ao endotélio que permaneceram estacionários por um período de 30 segundos em um 

fragmento de vaso de aproximadamente 100µm. Os dois parâmetros foram mensurados em 

três vasos diferentes para cada janela de observação e feitos uma média para cada animal. O 
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rolamento e a adesão leucocitária foram expressos como número de células/minuto e 

células/100µm, respectivamente.  

 

4.9 Contagem de células sanguíneas 

 

Após o término da microscopia intravital, 5µl do sangue dos camundongos foram 

diluído em 95µl solução de Turk para contagem do número total de células em câmera de 

Neubauer. A contagem foi realizada em microscópio óptico, em aumento de 10X. O valor 

encontrado foi multiplicado pela diluição e o fator de correção da câmera de Neubauer 

resultando no número total de leucócitos. 

Um esfregaço foi feito e corado com Giemsa e May-Gruwald para a identificação 

dos tipos celulares presentes nos animais infectados e controles. Os esfregaços sangüíneos 

foram examinados no microscópio óptico, em objetiva de imersão.  

A contagem diferencial dos diferentes tipos celulares foi estimada em 100 células, 

com auxílio de um contador diferencial. O cálculo do número diferencial dos tipos celulares 

presentes no sangue periférico foi realizado da seguinte forma: o valor obtido na contagem foi 

multiplicado pelo número total de leucócitos dividido por 100.  

 

4.10 Preparo de homogenato de cérebro de camundongo 

 

O hemisfério direito do cérebro dos animais infectados e controles foram retirados 

e devidamente acondicionados e estocados a –200C. As amostras foram pesadas (100 mg) e 

colocadas em 1 mL de solução inibidora de proteases (NaCl 0,4 M; Tween 20 0,05%; 

Albumina de soro bovino 0,5%; Fluoreto de fenilmetilsufonila 0,1mM; cloreto de benzetônio 
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0,1 mM; EDTA 10 mM; 20 UI de aprotinina), preparada a partir de uma solução de tampão 

fosfato (NaCl 8 g, KCl 0,2 g e Na2HPO4.12H2O 2,89 g diluídos em 1 litro) para preparação do 

homogenato. Os tecidos foram macerados por um homogenizador próprio em uma velocidade 

ótima e a solução resultante foi centrifugada a 10000rpm/10min a 4oC. O sobrenadante foi 

recolhido, aliquotado e estocado a –200C até o uso. 

 

4.11 Determinação de citocinas por ELISA 

 

Os kits para ELISA de camundongo para quimiocinas foram obtidos da R&D 

Systems (DuoSet) e utilizados de acordo com os procedimentos previamente descritos pelo 

fabricante. Todos os ensaios foram realizados em placas de 96 poços (C96 MicroWellTM 

Plates, Nunc, Thermo Fisher Scientifc, Waltham, MA, USA) 

As concentrações foram avaliadas no sobrenadante do homogenato cerebral em 

diluição 1:3 em tampão fosfato:albumina bovina (PBS:BSA 0,1%). Em uma placa de 96 

poços, foram adicionados 100 µl de uma solução contendo concentração adequada do 

anticorpo captura específico diluídos em PBS, pH 7.4. Essa solução permaneceu em contato 

com a placa durante 18 h a 4oC e, posteriormente, lavada 5 vezes com PBS/Tween 0,1% em 

um lavador de placas automático. Logo após, foram adicionados 200 µl de solução de 

bloqueio PBS:BSA 1%. O tempo de bloqueio foi de 2 h. Foram adicionados os padrões das 

quimiocinas em concentração conhecida e as amostras. As placas foram incubadas por mais 

18 h a 4oC. Foram adicionados então, 100 µl de uma solução de anticorpo de detecção que foi 

incubado por 1 h. Transcorrido esse período e após lavagem, foi adicionada à placa uma 

solução contendo estreptavidina ligada à peroxidase (1:4000). Após 30 min, a placa foi 

novamente lavada e depois adicionado o tampão substrato contendo o-fenilenodiamina (OPD, 
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Sigma) e H2O2 (Merck). A reação foi interrompida com ácido sulfúrico 1M. O produto de 

oxidação do OPD foi detectado por colorimetria em um leitor de placas de ELISA (Molecular 

Devices, Spectra Mac 190) com filtro para o comprimento de onda de 492 nm. 

 

4.12 Titulação por TCID50 

 
Para titulação do vírus HSV-1 em um quarto de cérebro dos camundongos retirado 

após a microscopia intravital, células Vero foram implantadas em microplacas de 96 

cavidades na concentração de 60.000 células por poço, com meio MEM 5% de SFB. Após 24 

horas, o meio das células foi retirado e acrescentado 100 µl das diluições do homogenato do 

fragmento de cérebro (diluições de 10-1 até 10-10), feitas em meio MEM 1% SFB em banho de 

gelo. A coluna da placa correspondente ao controle de células recebeu 100µl de MEM 1% 

SFB em substituição as diluições do vírus. Após a homogeneização do vírus, a placa foi 

incubada em estufa a 5% de CO2, a 37oC. A leitura das placas foi efetuada a cada 24 horas 

durante 5 dias. O título viral foi calculado pelo método de REED & MUENCH (Lennette & 

Schmidt, 1979). 

 

4.13 Método histológico  

 

Para analisar as alterações provocadas pela multiplicação vírus HSV-1 no SNC 

foram realizados cortes histológicos. Após a realização da microscopia intravital os animais 

foram sacrificados e um quarto do hemisfério esquerdo do cérebro foi coletado e incluído em 

uma solução de formalina 10% tamponado. A solução de formol permitiu a preservação da 

morfologia e composição tecidual. Todos os fragmentos foram submetidos à desidratação, 
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com a finalidade de remover a água presente nos mesmos. O processo de desidratação foi 

realizado em concentrações crescentes de álcool (álcoois 70, 80, 90 e absoluto) sendo que os 

fragmentos permaneceram imersos por um período de 30 minutos em cada álcool. Após a 

etapa de desidratação, foi realizado o processo de diafanização, que tem como objetivo tornar 

o tecido translúcido. A diafanização consistiu em submeter os fragmentos a dois banhos de 

xilol com duração de 20 minutos cada. Posteriormente, os tecidos foram impregnados e 

incluídos em parafina. 

Os blocos de parafina, contendo os fragmentos do cérebro, foram submetidos à 

microtomia, sendo obtidos cortes seriados com 4 micrômetros (4 µm) de espessura. Cada 

corte foi colocado em banho-maria para que as fitas fossem esticadas e logo depois as lâminas 

foram colocadas na estufa para secarem a temperatura de 60o C. 

A coloração de rotina HE (Hematoxilina-Eosina) foi realizada nas lâminas com 

cortes do tecido cerebral para uma observação geral das alterações histopatológicas. 

O processo de coloração se iniciou com a imersão das lâminas em dois banhos de 

xilol, de duração de 15 minutos cada, para desparafinização. Em seguida estas lâminas foram 

imersas em banhos de álcool absoluto, álcool 90%, álcool 80%, álcool 70%, e água sendo 

cada um dos banhos de 5 minutos para hidratação. Após a hidratação, as lâminas foram 

imersas no corante Hematoxilina (corante ácido) por 10 minutos, em seguida lavadas em água 

corrente por 5 minutos. A seguir foi feita a diferenciação com a passagem rápida das lâminas 

em álcool-acidulado. Novamente as lâminas foram lavadas em água corrente por 5 minutos. 

Finalizada esta etapa, as lâminas foram imersas no corante Eosina (corante básico), por 30 

segundos, e em seguida lavadas em água corrente por 1 minuto. Logo após, as lâminas foram 

imersas em três banhos de álcool absoluto rapidamente e levadas à estufa a 60o C por alguns 

minutos para secagem. Depois de secas, as lâminas foram imersas em xilol e montadas com 

Entellan (Merck) e lamínula. 
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As lâminas coradas pela HE foram avaliadas utilizando-se a objetiva de 10, 20 e 

40X. Nos cortes histológicos o processo inflamatório foi avaliado de forma qualitativa e 

caracterizado como: ausente, discreto, moderado ou intenso de acordo com a característica da 

área comprometida. Nos vasos foram avaliados o acúmulo de leucócitos também 

caracterizados como discreto, moderado ou intenso de acordo com a quantidade de vasos 

comprometidos. 

 

4.14 Análise estatística 

 
Os dados foram apresentados com média + DP. Os testes t-studente e ANOVA, 

com correção Tukey.foram utilizados para comparações múltiplas. A significância estatística 

foi estabelecida em p<0,05. Foi utilizado o teste estatístico Kaplan-Meier. para as curvas de 

sobrevida.   
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4.15 Delineamento experimental  

Camundongos C57BL/6 
 

C57BL/6 infectados por via 
intracraniana com 104  PFU do 

vírus HSV 1

Submetidos à técnica de 
microscopia intravital 1, 3 e 5 dpi

Sacrifício 

Contagem total e  
diferencial das 

células no sangue 
periférico

nos dias 1e 3 dpi

Quantificação 
viral no cérebro 

nos dias 1e 3 dpi

HE do cérebro 
nos dias 

1, 3 e 5 dpi

Dosagem da citocina 
TNF-α e das quimiocinas MIP-

1a/CCL3, Kc/CXCL1, MCP-
1/CCL2, MIG/CXCL9 e 
RANTES/CCL5 no SNC 

nos dias 1, 3 e 5 dpi

 

 

Camundongos TNFR1-/- 

 

TNFR1-/- infectados por via 
intracraniana com 104  PFU do 

vírus HSV 1

Dosagem das quimiocinas 
RANTES/CCL5, MCP-1/CCL2, 
Kc/CXCL1 e MIG/CXCL9 no 

SNC 
com 1 dpi

HE do cérebro 
com 1dpi

Quantificação 
viral no cérebro com 

1dpi

Sacrifício 

Submetidos à técnica de 
microscopia intravital com 1 dpi
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Resultados 
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5 Resultados 
 

5.1 Resultados referentes aos experimentos realizados com camundongos C57BL/6 

 

5.1.1 Mortalidade 

 

Inicialmente, camundongos C57BL/6 foram infectados por via intracraniana com 

os inóculos 104, 103, 102, 101 e 100 PFU do vírus HSV-1. Os animais foram acompanhados 

diariamente para a realização das curvas de sobrevidas e, assim, poder determinar a melhor 

dose para ser utilizada neste trabalho (Gráfico 1). As três primeiras doses mostraram padrão 

similar quanto à letalidade, embora o inóculo de 104 tenha determinado uma resposta mais 

rápida. Assim este foi escolhido para ser utilizado em todo o trabalho.  

Pode-se observar que os camundongos C57BL/6 após infecção intracraniana com 

104 PFU começavam a morrer no primeiro dia após infecção, chegando a 80% de mortalidade 

no terceiro dia após infecção. No experimento mostrado, no 4º dia após infecção com o vírus 

HSV, todos os animais estavam mortos. Em contrapartida, os camundongos que foram 

inoculados com PBS não morreram. O gráfico 1 demonstra a alta taxa de mortalidade após a 

infecção com o vírus HSV-1. 
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Gráfico 1 Curva de sobrevivência de camundongos C57BL/6 infectados por via intracraniana com os 
inóculos de 100, 101, 102, 103 e 104 PFU do vírus HSV-1 ou PBS. Os animais foram acompanhados ao 
longo do tempo (dias). Após a infecção com o vírus HSV-1 todos os camundongos apresentaram alta 
mortalidade. Camundongos controles, inoculados com PBS, apresentaram 100% de sobrevida durante 
todo o tempo avaliado. Foram realizados dois experimentos com um n =5 camundongos C57BL/6 por 
grupo. Teste estatístico usado: Kaplan-Meier. p< 0,05 

 

5.1.2 Sinais Clínicos  

 

Mediu-se a massa corporal dos camundongos C57BL/6 diariamente. 

Camundongos infectados com o vírus HSV-1 apresentaram uma rápida perda de massa 

corporal, sendo significativa em relação à massa inicial dos animais (Gráfico 2). Todos os 

animais infectados apresentaram sinais característicos da encefalite como: perda de peso, 

paresia (fraqueza) dos membros e alterações posturais (Ilustração 6). No estágio final da 

doença, os camundongos apresentavam movimentos estereotipados, como andar em círculos.   
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Gráfico 2 Massa dos camundongos C57BL/6 (n = 5) infectados por via intracraniana com 104 PFU do 
vírus HSV-1. Os animais foram acompanhados ao longo do tempo (dias). Após a infecção com o vírus 
HSV-1 os camundongos apresentaram perda de massa corporal ao longo do curso da infecção. Foi 
realizado o teste t-Student pareado para observar a variação de peso. Os valores representam média e 
± DP da massa por dia e considerados estatisticamente significativo. ***p<0,001,**p<0,01.  
 

 

 
Ilustração 6: Foto de camundongo C57BL/6 com 3 dias após infecção por via intracraniana com 104 
PFU do vírus HSV-1. Os sinais clínicos apresentados pelo camundongo na foto são: pêlos eriçados e 
paralisia .  
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5.1.3 Interação leucócito-endotélio 

 

Para avaliar as interações leucócito-endotélio na microvasculatura da pia-máter, os 

camundongos infectados com 104 PFU e controles passaram por um processo cirúrgico. Foi 

realizada uma janela no crânio para a exposição dos vasos sanguíneos. Os animais foram 

submetidos à técnica de microscopia intravital nos dias 1, 3 e 5 após infecção. 

Camundongos C57BL/6 infectados com o vírus HSV-1 apresentaram aumento no 

número de células nas etapas de rolamento e adesão leucocitária no endotélio cerebral 

(Gráfico 3). Os valores encontrados nos camundongos C57BL/6 infectados com o vírus HSV-

1 foram significativamente diferentes quando comparados aos camundongos controles. 
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Gráfico 3 Número de leucócitos nas etapas de adesão (A) e rolamento (B) na microcirculação da pia-
máter, observado pela técnica de microscopia intravital. Camundongos C57BL/6 (n = 6 por grupo) 

infectados com 104 PFU do vírus HSV-1 por via intracraniana após 1, 3 e 5 dias de infecção. Os 
dados representam média ± DP de leucócitos por minuto (rolamento) e leucócitos por 100µm de vaso 
(adesão). Os valores de leucócitos rolando e aderidos nos vasos da pia-máter de camundongos 
infectados foram considerados estatisticamente significativos, quando comparados ao grupo controle 
(**p<0,01). Teste estatístico utilizado: ANOVA com pós -teste de Tukey. 
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5.1.4 Carga viral  

 

Ao término da microscopia intravital, os camundongos foram sacrificados por 

deslocamento cervical. Seus cérebros foram retirados e um fragmento foi destinado à 

quantificação viral. Os homogenatos dos cérebros foram diluídos em placas contendo a 

cultura de células Vero. Observam-se altos títulos virais nos cérebros dos camundongos 

infectados com 1 e 3 dias após infecção; e ausência de multiplicação viral nos camundongos 

controles (Gráfico 4)  
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Gráfico 4 Camundongos C57BL/6 (n=6 por grupo) foram infectados por via intracraniana com 104 
PFU do vírus HSV-1 ou PBS. Após sacrifício, os cérebros desses camundongos foram coletados e 
macerados. As células obtidas foram diluídas em cultura de células Vero para titulação, pelo método 
de Tcid50. Os valores representam média ± DP. A concentração do vírus no cérebro dos 
camundongos infectados foi considerada estatisticamente significativa, quando comparado ao grupo 
controle (***p<0,001). Foi realizado ANOVA com pós -teste de Tukey.  
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5.1.5 Produção de quimiocinas e citocina  

 

O próximo passo foi dosar algumas quimiocinas no tecido cerebral com o objetivo 

de determinar quais destes agentes quimiotáticos estariam envolvidos no recrutamento 

leucocitário. Para isso, foi retirado um fragmento do cérebro após a realização da microscopia 

intravital para a dosagem da citocina TNF-α e das quimiocinas MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, 

RANTES/CCL5, Kc/CXCL1 e MIG/CXCL9 (gráfico 5).  

A quimiocina RANTES/CCL5 apresentou altos níveis em todos os tempos 

analisados com diferenças significativas nos camundongos infectados em relação aos 

camundongos que não receberam o vírus HSV-1 (controles).  

As quimiocinas MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3 e Kc/CXCL1 apresentaram 

diferenças significativas em relação aos camundongos controles apenas nos dias 1 e 3 após a 

infecção com o vírus HSV-1.  

Os camundongos infectados apresentaram altos níveis da quimiocina 

MIG/CXCL9 no 1º e 5º dpi, níveis estes estatisticamente significativos em relação aos 

camundongos que receberam PBS.  

A citocina TNF-α atingiu um pico de produção no dia 3º após infecção, sendo o 

valor significativamente maior que o dos camundongos controles. 
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Gráfico 5 Níveis da citocina TNF-α e das quimiocinas MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, 
RANTES/CCL5, Kc/CXCL1 e MIG/CXCL9 no tecido cerebral de camundongos C57BL/6 (n= 8 por 

grupo) infectados com 104 PFU do vírus HSV-1 por via intracraniana. Após serem submetidos à 
técnica de microscopia, os cérebros dos camundongos foram retirados e processados para a dosagem 
das citocinas pela técnica de ELISA. Os valores representam média ± DP. Os valores de citocina e 
quimiocinas produzidas foram considerados estatisticamente significativos 
(***p<0,001,**p<0,01,*p<0,05 ) quando comparados ao grupo controle. Foi usado o teste estatístico 
ANOVA com pós-teste de Tukey.  
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5.1.6 Contagem total e diferencial de leucócitos no sangue  
 

Após a realização da técnica de microscopia intravital, uma pequena quantidade 

de sangue foi retirada dos camundongos C57BL/6 infectados e controles para a contagem dos 

tipos celulares presentes no sangue periférico.  

A contagem total de células feita no sangue periférico não apresentou diferenças 

entre os camundongos C57BL/6 infectados e controles (Gráfico 6). 

wt controle wt 1dpi
0

5.0×106

1.0×107

1.5×107

cé
lu

la
s/

m
L 

de
 s

an
gu

e

 

Gráfico 6 Número total de leucócitos no sangue periférico de camundongos controles e C57BL/6 

(n=5 por grupo) infectados com 104 PFU do vírus HSV-1 por via intracraniana. A contagem total de 
leucócitos foi realizada diluindo o sangue em meio Turk. O número de células/mL de sangue não foi 
estatisticamente significativo quando comparado ao grupo controle. Os valores representam média ± 
DP.  

 

 
A contagem de leucócitos no sangue dos camundongos C57BL/6 infectados com 

104PFU do vírus HSV-1 revelou um aumento significativo de células polimorfonucleares no 

dia 1 após infecção em relação aos camundongos controles. Em contrapartida, o número de 

células mononucleares presentes no sangue dos camundongos infectados teve redução 

significativa em relação aos camundongos controles (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 Número de leucócitos polimorfonucleares e mononucleares no sangue periférico de 

camundongos C57BL/6 (n = 5 por grupo) infectados com 104 PFU do vírus HSV-1 por via 
intracraniana. A contagem diferencial de leucócitos foi realizada em esfregaços sangüíneos corados 
com May-Gruwald e Giemsa, o que permitiu a identificação e a quantificação dos diferentes tipos 
celulares presentes no sangue periférico. Tipos celulares: A) polimorfonuclear e B) mononuclear. O 
número de células/mL de sangue foi considerado estatisticamente significativo (***p<0,001,*p<0,05) 
quando comparado ao grupo controle. Os dados representam média ± DP. Foi realizado o teste t-
Student. 
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5.1.7 Alterações histopatológicas   

 

Utilizando o microscópio óptico, foi realizada a análise histológica no cérebro dos 

animais infectados com 104 PFU e inoculados com PBS. Para isso, camundongos C57BL/6 

foram sacrificados após a realização da técnica de microscopia intravital e um fragmento do 

cérebro foi retirado e submetido aos procedimentos para coloração em HE. 

Os cortes histológicos realizados em camundongos C57BL/6 inoculados com PBS 

não mostraram alterações significativas e/ou patológicas. 

 A observação por HE de cortes cerebrais de camundongos C57BL/6 infectados 

mostrou congestão nos vasos e presença de células inflamatórias na meninge, cujo infiltrado 

era predominantemente de células mononucleares (Ilustração 7, Foto E).  

O parênquima cerebral apresentou uma reatividade vascular mais intensa nos 

camundongos infectados que nos camundongos controles. Os vasos apresentavam leucócitos 

aprisionados no espaço de “Virchow-Robin”, fenômeno descrito como manguitos 

perivasculares (Ilustração 7, Fotos B e F). Os processos de encefalite observados ocorreram 

em focos, predominantemente de células mononucleares (Ilustração 7, Foto 2D e 2C). 

Os processos de encefalite progrediram à medida que aumentou o tempo de 

infecção. Os animais no dia 5 após infecção apresentaram os casos mais graves, com regiões 

de necrose (Tabela 1). Pode-se também observar reatividade vascular durante todos os dias 

analisados.   
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Tabela 1 Análise semi-quantitativa do cérebro de camundongos C57BL/6 infectados com 104 
PFU do vírus HSV-1 por via intracraniana. 

Parâmetros 
Alterações 

degenerativas 
e necrose 

Reatividade 
perivascular e 

congestão 
 

Infiltrado de 
mononuclear na 

meninge 

Grupos     

C57BL/6 1dpi 
 

0 (4/5) 
*(1/5) 
**(0/5) 
***(0/5) 

 

0(1/5) 
*(2/5) 

**/(2/5) 
***(0/5)  

0(0/5) 
*(3/5) 
**(1/5) 
***(1/5) 

C57BL/6 3dpi 
 

0(5/7) 
*(1/7) 
**(0/7) 
***(1/7) 

 

*(0/7) 
**(4/7) 
***(3/7) 

*(3/7) 
**(2/7) 
***(2/7) 

C57BL/6 5dpi 
 

0(1/3) 
*(0/3) 

** (0/3) 
***(2/3) 

*(0/3) 
**(1/3) 
***(2/3) 

*(0/3) 
**(1/3) 
***(2/3) 

0= ausência de alterações ; *pouca , **moderada e  *** intensa alteração.  
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Ilustração 7 Fotomicrografias de cérebro de camundongos C57BL/6 infectados com 104 PFU do 
vírus HSV-1 por via intracraniana . A) Aspecto normal do cérebro de camundongos inoculados com 
PBS X100; B) Reatividade vascular em camundongo C57BL/6 com 1 dpi. X200; C) Infiltrado de 
células mononucleares no parênquima cerebral de camundongos C57BL/6 com 3 dpi. X400; D) Foco 
de encefalite, presença de infiltrado celular e degeneração/necrose com 5dpi X100; E) Infiltrado de 
células mononucleares na meninge de camundongos C57BL/6 com 1dpi X200; F) Presença de células 
inflamatórias no espaço perivascular X400; Coloração: Hematoxilina Eosina. 
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5.2 Resultados referentes aos experimentos realizados com camundongos TNFR1-/- 

 

5.2.1 Mortalidade e sinais clínicos   

 

O próximo passo deste trabalho foi investigar o papel do receptor TNFR1 neste 

modelo de encefalite. Para isto, camundongos TNFR-1-/- foram submetidos à infecção por via 

intracraniana com 104 PFU do vírus HSV-1. Como os camundongos C57BL/6 (wt) infectados, 

também os animais TNFR1-/- apresentaram sinais característicos da encefalite como: perda de 

massa, paresia dos membros e alterações posturais.  

Pode-se, então, verificar que camundongos TNFR1-/- apresentaram 100% de 

mortalidade com 3 dpi (Gráfico 8). Não houve, contudo, diferença estatística entre os dois 

grupos experimentais.  
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Gráfico 8 Curva de sobrevivência de camundongos C57BL/6 (n =8) e TNFR1-/- (n =7) infectados por 
via intracraniana com 104 PFU do vírus HSV-1 ou PBS. Os animais foram acompanhados ao longo do 
tempo (dias). Após a infecção com o vírus HSV-1, os camundongos C57BL/6 e TNFR1-/- 
apresentaram alta mortalidade. Camundongos controles, inoculados com PBS, apresentaram 100% de 
sobrevida durante todo o tempo avaliado. Teste estatístico usado: Kaplan-Meier. p< 0,05 
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5.2.2 Interação leucócito-endotélio  

 

A microscopia intravital revelou que camundongos C57BL/6 infectados 

apresentaram aumento significativo do número de leucócitos nas etapas de rolamento e adesão 

em relação aos camundongos controles.  O aumento também foi observado ao comparar 

camundongos TNFR1-/- infectados com camundongos TNFR1-/- controles, sendo este um 

aumento significativo. Entretanto, quando realizada a comparação entre camundongos 

C57BL/6 infectados e camundongos TNFR1-/- infectados com 1dpi, não se observaram 

diferenças significativas (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 Número de leucócitos nas etapas de adesão (A) e rolamento (B) na microcirculação da pia-
máter, observado pela técnica de microscopia intravital. Camundongos C57BL/6 (wt) (n = 7) e 

TNFR1-/- (n = 7) infectados com 104 PFU do vírus HSV-1 por via intracraniana foram submetidos à 
técnica de microscopia intravital 1 dia após infecção. Os dados representam média ± DP de leucócitos 
por minuto (rolamento) e leucócitos por 100µm de vaso (adesão). Os valores de leucócitos rolando e 
aderidos nos vasos da pia-máter de camundongos infectados foram considerados estatisticamente 
significativos (***p<0,001,**p<0,01,*p<0,05) quando comparados ao grupo controle. Testes 
estatísticos utilizados: ANOVA com pós-teste de Tukey. 
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5.2.3 Carga viral  

 
Camundongos TNFR1-/- infectados com 104 PFU do vírus HSV-1 foram 

sacrificados e, em seguida, foram retirados os cérebros para a realização da titulação viral.   

Observam-se altos títulos virais no cérebro dos animais TNFR1-/- infectados como 

já observado nos camundongos C57BL/6 infectados. Porém, não houve diferenças 

significativas entre os dois grupos experimentais (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 Camundongos C57BL/6 (wt) e TNFR1-/- foram infectados por via intracraniana com 104 
PFU do vírus HSV-1. Após o sacrifício, os cérebros desses camundongos foram coletados e 
macerados. As células obtidas foram diluídas em cultura de células Vero para titulação, pelo método 
de Tcid50. Os valores representam média ± DP. A diferença de concentração do vírus no cérebro dos 
camundongos TNFR1-/- infectados não foi estatisticamente significativa quando comparado ao grupo 
wt. Foi realizado o teste t-Student entre grupos infectados TNFR1-/- 1dpi e C57BL/6 (wt) 1dpi. O 
número de animais em cada grupo foi de 7. 

 



66 

5.2.4 Produção de quimiocinas  

 

Foi avaliada a produção das quimiocinas MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, 

Kc/CXCL1 e MIG/CXCL9 com o objetivo de comparar a síntese destas entre os 

camundongos TNFR-1-/- infectados com o grupo wt infectados, com 1dpi.  

Observou-se aumento da expressão das quimiocinas: MCP-1/CCL2, 

RANTES/CCL5, Kc/CXCL1 e MIG/CXCL9, quando realizada a comparação entre 

camundongos TNFR1-/- infectados e TNFR-1-/- controles. 

Em relação à comparação entre animais wt e TNFR1-/- infectados, pode-se 

observar uma menor e significativa expressão das quimiocinas  MCP-1/CCL2 e MIG/CXCL9  

(Gráfico 11).  
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Gráfico 11 Produção das quimiocinas MCP-1/CCL2, RANTES/CCL5, Kc/CXCL8 e MIG/CXCL9 

por células cerebrais. Camundongos C57BL/6 e TNFR1-/- infectados com 104 PFU do vírus HSV-1 
por via intracraniana. Após serem submetidos à técnica de microscopia intravital, o cérebro dos 
camundongos foi retirado e processado para a dosagem com 1 dia após infecção, pela técnica de 
ELISA. Os valores representam média ± DP. Os valores de quimiocinas produzidas pelos 
camundongos TNFR1-/- e C57BL/6 foram considerados estatisticamente significativos 
(***p<0,001,**p<0,01,*p<0,05) quando comparados ao grupo controle e quando comparados entre 
si. Foi usado o teste estatístico ANOVA com pós-teste de Tukey. O número de camundongos de cada 
grupo foi de 8. 
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5.2.5 Alterações histopatológicas  

 
A observação histológica por HE de cortes cerebrais de camundongos TNFR1-/- 

infectados mostrou um característico infiltrado de células mononucleares na meninge, assim 

como congestão nos vasos (Ilustração 8, Fotos C e D). Os achados na meninge dos 

camundongos knock out foram semelhantes aos achados nos camundongos selvagens (Tabela 

2). 

Foi encontrada reatividade vascular no parênquima cerebral dos camundongos 

TNFR1-/- infectados com HSV-1 (Ilustração 8, Foto A e B). Essa reatividade também foi 

semelhante à encontrada nos camundongos selvagens infectados (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Análise semi-quantitativa do cérebro de camundongos C57BL/6 e TNFR1-/- infectados com 

104 PFU do vírus HSV-1 por via intracraniana.  

Parâmetros 
Alterações 

degenerativas 
e necrose 

Reatividade 
perivascular e 

congestão 

Infiltrado de 
mononuclear na meninge 

Grupos    

C57BL/6 
1dpi 
 

0 (4/5) 
*(1/5) 

0 (1/5) 
*(2/5) 

**/(2/5)  

*(3/5) 
**(1/5) 
***(1/5) 

 
TNFR-/- 1dpi  
 

0 (6/6) **(2/6) 
***(4/6) 

**(2/6) 
***(4/6) 

0= ausência de alterações; *pouca, **moderada e *** intensa alteração.  
 

 

 



69 

 
Ilustração 1 Fotomicrografias de cérebro de camundongos C57BL/6 e TNFR1-/- infectados com 104 
PFU do vírus HSV-1 por via intracraniana . A) Infiltrado de células mononucleares na meninge de 
camundongos C57BL/6 com 1dpiX200; B) Presença de células inflamatórias no espaço perivascular 
C57BL/6 com 1 dpi, X400; C) Infiltrado de células mononucleares na meninge de camundongos 
TNFR1-/- com 1dpi, X200; D) Presença de células inflamatórias no espaço perivascular de 
camundongos TNFR1-/- com 1 dpi,  X400. Coloração: Hematoxilina Eosina.  
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Discussão 
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6 Discussão 
 

Vários modelos experimentais estão descritos na literatura para o estudo da 

encefalite pelo herpes vírus. Esses modelos incluem vários sítios de inoculação como: 

intranasal, ocular e intracerebral, como também diferentes valores de inóculo (Mansur et al., 

2005; Lang & Nikolich-Zugich, 2005; Zhou et al., 2003, Glass et al., 2001). O 

estabelecimento do valor do inóculo de 104 PFU escolhido neste trabalho foi mediante a 

realização de uma curva de sobrevida em camundongos da linhagem C57BL/6. Esses animais 

foram submetidos a diferentes inóculos e as curvas de mortalidade encontradas nos grupos das 

doses 102 a 104 apresentaram mortalidade similar, embora tenha sido mais homogênea com a 

dose de 104. Cabe comentar que, neste trabalho, foi empregado o mesmo “pool” de partículas 

virais do vírus HSV-1 cepa EK. No entanto, em alguns experimentos, parte dos animais 

sobreviveu até o 6º dpi, permitindo o estudo dos parâmetros inflamatórios no 5º dpi. Não 

houve diferença estatística entre as curvas que levaram à morte no 4º dpi ou no 6 º dpi. 

Mansur e colaboradores (2005) inocularam em camundongos C57BL/6 o mesmo 

vírus utilizado neste trabalho pela via intranasal, mas não foi observado encefalite nestes 

animais. Esses autores mostraram que apenas os camundongos IFN-γ-/- e TLR2-/-  

apresentaram sinais de encefalite. O vírus HSV-1 permaneceu no gânglio trigêmeo tanto dos 

camundongos selvagens quanto dos camundongos knock out. Este resultado mostra que a 

resposta imune inata elaborada neste órgão tem um papel importante na defesa do hospedeiro 

contra o vírus HSV-1 (Mansur et al., 2005). Como nosso interesse era estudar o processo 

inflamatório no SNC determinado pelo HSV, optamos então por inoculá-lo por via 

intracraniana.   

Nosso trabalho mostrou que camundongos C57BL/6 após infecção intracraniana 

do vírus HSV-1 apresentaram alta taxa de mortalidade, e essas mortes estão intimamente 
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relacionadas com a multiplicação viral no cérebro dos animais. A titulação do HSV-1 no 

tecido cerebral de camundongos C57BL/6 mostrou-se alta, sugerindo que todos os sinais 

clínicos apresentados pelos animais foram ao nosso achado em decorrência da capacidade 

neurotrópica e destrutiva do vírus. Conforme o nosso achado, Sellner e colaboradores (2005) e 

(2006) mostraram que todos os camundongos da linhagem SJL infectados 105 PFU do vírus 

HSV-1 cepa F por via intranasal foram capazes de desenvolver encefalite com evidentes 

achados clínicos da doença a partir do 2º dia após infecção (Selner et al.2005, Selner et 

al.2006). 

A significativa perda de massa observada também é um forte indicativo da 

gravidade da infecção. DeLano & Mallery (1998) observaram perda de peso nos animais 

C57BL/6 infectados com HSV-1 que desenvolveram encefalite. Quando esses animais com 

infecção herpética no SNC eram submetidos a uma condição estressante, a perda de peso era 

ainda maior (DeLano & Mallery, 1998). 

Uma vez que, neste trabalho, os camundongos C57BL/6 submetidos à infecção 

pelo HSV-1 apresentaram várias manifestações clínicas de encefalite, o próximo passo foi 

avaliar  eventos inflamatórios como o processo de recrutamento celular.  

Na literatura, existem poucos trabalhos sobre a microcirculação na pia-máter com 

enfoque na interação leucócito-endotélio pela técnica de microscopia intravital por 

fluorescência. Esta técnica é uma ferramenta dinâmica que permite o estudo de vários passos 

que estão envolvidos no processo que leva à transmigração do leucócito. Vale a pena ressaltar 

que esta técnica permite correlacionar os níveis das interações leucócito-endotélio com a 

intensidade do processo inflamatório no tecido. A visualização das interações leucócito-

endotélio in vivo em um vaso inflamado tem revelado que, inicialmente, as células se 

aproximam do endotélio, em seguida, rolam e depois aderem firmemente à parede do 

endotélio até que o leucócito alcance o tecido inflamado (Kerfoot & Kubes, 2002). 
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Neste trabalho, demonstramos que camundongos C57BL/6 quando infectados com 

o vírus HSV-1 apresentaram um aumento significativo das etapas de rolamento e adesão do 

leucócito nos vasos da pia-máter em comparação com camundongos controles. Os achados 

histológicos de infiltrado de leucócitos na meninge, na região do parênquima cerebral e na 

região perivascular dos vasos são indicativos de que as células inflamatórias transmigraram o 

endotélio. Uma vez que o cérebro não é um órgão translúcido, a visualização da etapa da 

transmigração de leucócitos para o parênquima não é possível pela microscopia intravital 

(Ley. 2001). 

A regulação dos mecanismos de entrada do leucócito no SNC ainda não está 

totalmente elucidada. Estudos mostraram que as quimiocinas estimulam a expressão de 

moléculas de adesão na superfície de linfócitos no processo de migração para o cérebro 

(Ransohoff, 2002). 

Em associação com os resultados de microscopia intravital foi também encontrado 

um aumento na produção das quimiocinas MCP-1/CCL2, MIP-1α/CCL3, RANTES/CCL5 

Kc/CXCL1 e MIG/CXCL9 no cérebro de camundongos infectados com HSV-1, sugerindo 

que as quimiocinas produzidas podem estar envolvidas no processo de recrutamento celular.   

A quimiocina RANTES/CCL5 apresentou altos níveis em todos os tempos 

analisados. Esta quimiocina age sobre o receptor CCR5 e é quimioatraente para monócitos e 

células T. Nossos resultados mostraram que o número de células mononucleares era muito 

expressivo nos focos inflamatórios, o que se deve em parte pela alta produção da quimiocina 

RANTES/CCL5. 

Após fazer a infecção com o vírus HSV-1 por escarificação de córnea em 

camundongos C57BL/6, Carr e colaboradores (2006) detectaram a presença do vírus no 

cérebro e a produção das quimocinas MCP-1/CCL2, MIP1-α/CCL3 e RANTES/CCL5; além 
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das citocinas IL-12 e IFN-γ no 7 dpi. Isso mostra que as quimiocina da família CCL estão 

envolvidas no processo de infecção do SNC pelo vírus HSV-1 (Carr et al., 2006). 

Lokensgard e colaboradores (2002) observaram que o sobrenadante de cultura de 

células da glia em contato com o vírus HSV-1 produz consideráveis quantidades de 

RANTES/CCL5 e IP-10/CXCL10, além das citocinas TNF-α e IL-1-β. O tratamento com 

RANTES/CCL5 em neurônios e astrócitos antes da infecção com o vírus HSV-1 foi incapaz 

de reduzir os títulos do vírus, mas o tratamento com IP-10/CXCL10 reduziu a multiplicação 

viral. Esses dados sugerem que algumas quimiocinas também agem diretamente na 

multiplicação viral (Lokensgard et al., 2002).  

Nossos dados também indicaram uma alta produção da quimiocina MCP-1/CCL2 

no modelo de encefalite grave pelo vírus HSV-1. Além de um aumento na produção da 

quimiocina MIG/CXCL9.  

Wickham e colaboradores (2005), após infectarem camundongos C57BL/6 com o 

vírus HSV-1 por escarificação de córnea, observaram o desenvolvimento de encefalite nestes 

animais. Foi possível detectar a multiplicação do vírus, como também a produção de 

RANTES/CCL5, MIG/CXCL9 e IP10/CXCL10 no tronco encefálico. O trabalho de Wickham 

e colaboradores (2005) tinha como objetivo principal estudar o papel das quimiocinas 

MIG/CXCL9 e IP10/CXCL10. Para isso, foram utilizados camundongos deficientes do 

receptor CXCR3. Esses animais CXCR3-/- infectados com 500 PFU do vírus HSV-1 por 

escarificação de córnea apresentaram maior taxa de sobrevida, mas com elevada multiplicação 

do vírus no gânglio trigêmeo e cérebro. Em associação ao aumento dos títulos virais nesses 

animais knock out também foi observado um aumento na expressão das quimiocinas 

RANTES/CCL5 e IP10/CXCL10 e da citocina IFN-γ no tronco encefálico. Esse conjunto de 

resultados sugere que os camundongos CCR3-/- permitem a multiplicação do vírus em uma 
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curta janela de tempo, mas conseguem elaborar uma resposta imune eficiente e, assim, 

controlam a infecção. (Wickham et al., 2005). 

Em humanos, a encefalite provocada pelo HSV-1 envolve uma inflamação aguda 

e focal, com processo necrótico-hemorrágico predominantemente nos lobos frontal e temporal 

(Kleinschmidt-DeMaster & Gilden, 2001). Em modelos experimentais de encefalite causada 

pelo HSV-1 e em casos humanos foram detectadas alterações vasculares com destruição da 

barreira hematoencefálica, congestão de capilares e petéquias (Arsénio-Nunes et al., 1975). 

Como descrito anteriormente, foi detectado infiltrado de células mononucleares e 

congestão nos vasos da meninge no cérebro de camundongos infectados com HSV-1. No 

parênquima destes animais, foi observada uma reatividade vascular maior que nos 

camundongos controles. Próximo aos vasos foi nítido a presença de células inflamatórias, 

característica descrita como manguitos perivasculares. Os focos inflamatórios no parênquima 

eram predominantemente de células mononucleares. Pôde-se perceber também destruição de 

neurônios e ativação das células da glia. A análise do tipo celular realizada no sangue 

periférico mostrou uma redução de mononucleares, o que sugere provavelmente a migração de 

células para o tecido cerebral. Na literatura estão descritos os mesmos achados histológicos 

nos modelos experimentais de encefalite herpética (Sellner et al., 2006; Lundberg et al., 

2007). 

A resposta imune contra o vírus HSV-1 é muito complexa, mas estudos têm 

mostrado que IFNα/β, IFNγ e TNF-α são elementos fundamentais na resposta contra o vírus 

HSV-1 (Vollsted et al., 2004; Minagawa et al., 2004). 

Camundongos deficientes para a citocina TNF-α e infectados com HSV-1 por 

desafio ocular morreram mais que camundongos controles e apresentaram uma alta dos títulos 

do vírus em órgãos como olho, gânglio trigêmeo e cérebro, sugerindo que a falta da citocina 

TNF- α promove a reativação do HSV-1 (Minagawa et al., 2004). Ainda, experimento in vitro 
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mostrou que cultura de astrócitos, quando infectada com HSV-2 e tratada com TNF-α, 

apresentava menor taxa de multiplicação do vírus (Adams et al., 2004). A produção de TNF-α 

no cérebro dos camundongos C57BL/6 infectados no nosso modelo foi significativa apenas no 

3º dpi. 

Em outros modelos de inflamação do SNC como, por exemplo, pelo parasito 

Toxoplasma gondii, camundongos TNF-/- apresentaram alta mortalidade e alta carga 

parasitária no cérebro (Schluter et al., 2003). Yap e colaboradores (1998) mostraram que 

camundongos deficientes para os receptores 1 e 2 da TNF-α morreram de encefalite 

necrotizante após serem infectados com Toxoplasma gondii (Yap et al., 1998). 

Em modelo experimental de malária cerebral, outro modelo de infecção do SNC, 

camundongos TNFR2-/- sobrevivem mais que camundongos selvagens após infecção com P. 

berghei ANKA, porque é necessário este receptor para o seqüestro do leucócito nos vasos, 

devido aumento da expressão de ICAM (Stoelcker et al., 2002).  

Camundongos TNFR1-/- em modelo de neurite autoimune experimental 

apresentaram sinais clínicos mais graves e aumento do número de células inflamatórias no 

SNP (Lu et al., 2007). No modelo de EAE não ocorre um aumento da gravidade da doença em 

camundongos TNFR1-/- quando comparado a C57BL/6 (Wheeler et al., 2006). Os autores 

discutem este resultado apoiados na observação do aumento da secreção de IFN-γ pelas 

células T dos camundongos TNFR1-/- e esta citocina não está correlacionada com a gravidade 

da doença (Wheeler et al., 2006). 

Encefalite também pode ser causada em decorrência da infecção pelo rabidovirus, 

vírus altamente neurotrópico. Camundongos TNFR1-/- mostraram-se mais resistentes que 

camundongos C57BL/6 a infecção aguda pelo vírus da raiva (Camelo et al., 2001). 

Experimentos in vitro mostraram que o receptor TNFR1 rapidamente desaparece da superfície 

de células HeLa após exposição com 10 PFU do vírus HSV  (Liang et al., 2006).  
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Em conjunto, esses estudos mostraram a complexidade dos mecanismos de ação 

dos receptores da citocina TNF-α. A literatura contém resultados contraditórios sobre o papel 

dos receptores do TNF-α em modelos de neuroinflamação, justificando assim, o estudo o 

estudo do receptor TNFR-1 em nosso modelo. 

Outro conjunto de dados apresentados no nosso trabalho é referente ao grupo de 

camundongos TNFR1-/-. Os animais deficientes para o receptor 1 apresentaram taxa de 

mortalidade e títulos virais semelhantes aos camundongos selvagens. Outro parâmetro 

avaliado que foi similar aos animais selvagens foram as etapas de rolamento e adesão na 

microcirculação cerebral. Também não houve diferenças nos achados histológicos. Nossos 

dados com camundongos TNFR1-/-  apresentados aqui corroboram os de Lundberg (2007), em 

que isoladamente os receptores TNFR1 e TNFR2 são dispensáveis contra a infecção viral 

herpética. Lundberg e colaboradores (2007) mostraram que camundongos TNFR1-/-, TNFR2-/- 

e C57BL/6 quando inoculados por via ocular com o vírus HSV-1 apresentaram curvas de 

sobrevida similares. Quando estes autores utilizaram camundongos TNF-/- o quadro de 

encefalite foi agravado. Outras ferramentas utilizadas, além dos camundongos knock out para 

TNF, foram os tratamentos com sTNFR1, anticorpo anti-TNF-α e siTNF-α. Todas as técnicas 

empregadas levaram ao mesmo resultado (Lundberg et al., 2007). Embora já esteja bem 

estabelecido que a citocina TNF produza um efeito protetor contra a encefalite por HSV, 

ainda permanecem incertos os mecanismos que levam a essa proteção. Ou seja, se ambos os 

receptores perecem não exercer uma função dentro deste contexto inflamatório do SNC, pode-

se inferir que existam outras vias para a ação da citocina TNF-α.  

O estudo aprofundado dos mecanismos que envolvem a ativação da citocina TNF-

α no modelo de encefalite herpética é uma perspectiva interessante de trabalho utilizando, por 

exemplo, camundongos TNF-/-, o receptor solúvel desta citocina e até mesmo o tratamento 

com oTNF-α em camundongos infectados com HSV-1.  
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Outro resultado apresentado anteriormente que abre perfectivas para futuras 

investigações diz respeito à alta produção da quimiocina RANTES/CCL5. As ferramentas 

disponíveis como por exemplo, o tratamentos com o anticorpo anti-RANTES, com o 

antagonista Met-RANTES e camundongos deficientes para CCR5 podem também ser 

aplicadas neste modelo de encefalite herpética. 
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Conclusão 
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7 Conclusão 
 

• Camundongos C57BL/6 quando infectados por via intracraniana com o vírus HSV-1 

desenvolvem um quadro de encefalite grave. 

• Algumas quimiocinas das subfamílias CC e CXC participam do processo de encefalite 

causado pelo HSV-1.  

• A alta produção de quimiocinas no SNC dos animais C57BL/6 infectados pode estar 

diretamente relacionada ao aumento de leucócitos das etapas de rolamento e adesão na 

microcirculação cerebral. 

•  O receptor 1 para citocina TNF-α não apresentou relevância neste modelo de 

encefalite  herpética, podendo existir outros mecanismos para ação da citocina TNF-α. 
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