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O sucesso da gestação está relacionado com um perfil de resposta imunológica 
tipo Th2, entretanto, a infecção por Toxoplasma gondii induz um perfil de resposta 
tipo Th1 que está associada aos resultados prejudiciais da infecção congênita. 
Para investigar o perfil de migração de mastócitos para o útero na toxoplasmose 
congênita, fêmeas de camundongos C57BL/KsJ (H-2d) e CB10-H2 (H-2b) foram 
oralmente infectadas com 5 cistos da cepa ME-49 no primeiro dia de gestação e 
eutanaziadas aos 8 e 18 dias após a infecção. O parasito foi raramente detectado 
no útero/placenta de ambas as linhagens e não houve diferença no índice de 
aborto dentre as fêmeas infectadas. As fêmeas CB10-H2 apresentaram maiores 
danos histológicos comparada às C57BL/KsJ aos 8 e 18 dias de gestação e 
infecção. A infecção nas fêmeas C57BL/KsJ não-gestantes induziu aumento na 
migração de mastócitos para o útero enquanto que a gestação diminuiu tal 
migração. Porém, quando as fêmeas encontram-se gestantes e infectadas, ocorre 
uma modulação na migração de mastócitos, isto é, nem aumenta de acordo com 
o avanço da infecção e nem diminui de acordo com a progressão da gestação, o 
que pode ser um contrabalanço do organismo materno entre o controle da 
infecção e a manutenção da gestação. Além disso, embora a quantidade de 
mastócitos granulados e desgranulados seja similar aos 8 dias de gestação e 
infecção nos camundongos C57BL/KsJ, os mesmos apresentaram altos níveis 
sistêmicos de TNF comparados aos animais CB10-H2, sugerindo que os 
mastócitos sejam uma possível fonte de produção dessa citocina, colaborando 
com os danos gestacionais observados. Nossos resultados sugerem que os 
mastócitos desempenham um papel importante, tanto no controle do parasito, 
quanto no processo gestacional, entretanto, estudos adicionais são necessários 
para elucidar o papel dessas células.  
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