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RESUMO 

 

Torres ARA. Expressão do fator de crescimento insulina símile I (IGF-I) na 

patogenia da pancitopenia na leishmaniose visceral em hamster (dissertação). São 

Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade São Paulo; 

2014. 

 

A leishmaniose visceral é uma infecção grave que leva a pancitopenia. Quando se 

trata de disfunções medulares decorrentes de infecção por Leishmania (Leishmania) 

infantum há poucas abordagens descrevendo as alterações na mielopoiese e os 

mecanismos que levam a pancitopenia na LV. Alguns estudos demonstram uma 

relação importante entre a pancitopenia e o fator de crescimento insulin-like growth 

fator-I (IGF-I), no entanto, o seu papel endógeno na hematopoiese ainda não está 

claro. Propomos estudar a influência desse fator na hematopoiese e sua relação com 

o desenvolvimento da pancitopenia em hamsteres infectados por via intra-peritoneal 

com 2x10
7
 de amastigotas por L. (L.) infantum. Avaliamos em 90 e 120 dias pós-

infecção a LDU (Leishman-Donovan units) no baço e fígado, quando observamos 

tendência à progressão da infecção. Aos 60 dias pós-infecção, os animais com LV 

desenvolveram a plaquetopenia como primeira alteração hematológica, e a partir dos 

90 dias pós-infecção, a anemia, e a leucopenia com reduções significantes nos 

leucócitos totais, linfócitos e neutrófilos. Já aos 120 dias de infecção, os leucócitos 

totais diminuíram significantemente acompanhados por uma redução de linfócitos, 

monócitos e eosinófilos. A partir desses dados, focamos a análise da medula óssea 

nos hamsteres com 90 e 120 pós-infecção. No mielograma, vimos alterações somente 

nos hamsteres com LV aos 90 dias pós-infecção, com um aumento significante na 

proporção células mielóides imaturas: células mielóides maduras. Na biópsia da 

tíbia, houve um aumento significante da celularidade quando comparados com seu 

respectivo controle, apenas no período de 90 dias pós-infecção. Em adição, 

observamos uma proliferação e/ou infiltrado macrofágico significante nos hamsteres 

com LV, mas sem diferença estatística nos períodos de 90 e 120 dias pós-infecção. 

Na avaliação semi-quantitativa de fibras de reticulina, somente aos 90 dias pós-

infecção, observamos aumento significante nos infectados comparados aos controles, 



caracterizando um quadro fibrótico. Foi medida a expressão de mRNA de IGF-I por 

PCR em tempo real, aos 90 e 120 dias pós-infecção, onde ocorreu um aumento 

significante da expressão de IGF-I nos animais infectados em relação aos controles 

aos 90 dias.  Como expostos, os hamsteres com LV apresentam alterações 

hematológicas como anemia, leucopenia e plaquetopenia, e ainda alterações na 

medula óssea como aumento da celularidade, proliferação macrofágica e fibrose 

acompanhados por um aumento da expressão de IGF-I. Assim podemos concluir que 

nossos dados indicam que o hamster se constitui num bom modelo para o estudo da 

patogênese da pancitopenia e das alterações medulares decorrentes da infecção por 

L.(L.) infantum. Neste modelo, ocorre alteração da expressão de IGF-I durante a 

evolução da infecção com possível papel na patogenia da pancitopenia. 

 

 

Descritores: Leishmaniose visceral. Pancitopenia animal. Medula óssea. Fatores de 

crescimento. Hamsteres. 



ABSTRACT 

 

 

Torres ARA. Expression of insulin-like growth factor I (IGF-I) in the pathogenesis of 

pancytopenia in visceral leishmaniasis in hamsteres (dissertation). São Paulo: 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade São Paulo, 2014. 

 

Visceral leishmaniasis is a serious infection that leads to pancytopenia. When it 

comes to spinal cord dysfunction resulting from infection Leishmania (Leishmania) 

infantum there are few approaches describing the changes in myelopoiesis and 

mechanisms that lead to pancytopenia in LV. Some studies have shown a significant 

relationship between pancytopenia and insulin-like growth factor-growth factor I 

(IGF-I), however, their endogenous role in hematopoiesis is still not clear. We 

propose to study the influence of this factor in hematopoiesis and its relationship to 

the development of pancytopenia in hamsters infected intraperitoneally with 2x10
7
 

amastigotes by L. (L.) infantum. Evaluated at 90 and 120 days post-infection the 

LDU (Leishman-Donovan units) in the spleen and liver, when we observed a 

tendency to progression of the infection. At 60 days post-infection, animals with LV 

developed thrombocytopenia as the first hematologic changes, and from 90 days 

post-infection, anemia, and leukopenia with significant reductions in total 

leukocytes, lymphocytes and neutrophils. Already at 120 days of infection, total 

leukocytes decreased significantly accompanied by a decrease lymphocytes, 

monocytes and eosinophils. From these data, we focus on the analysis of the bone 

marrow in hamsters with 90 and 120 post-infection. The myelogram changes seen 

only in hamsters with LV at 90 days post-infection, with a significant increase in the 

proportion immature myeloid cells: mature myeloid cells. Biopsy of the tibia, there 

was a significant increase in cellularity compared with their respective control, only 

90 days post-infection. In addition, we observed a proliferation and / or infiltration 

significant macrophage in hamsters with LV, but no statistical difference in the 

periods of 90 and 120 days post-infection. In semi-quantitative assessment of 

reticulin fibers, only at 90 days post-infection, we observed a significant increase in 

infected compared to controls, featuring a fibrous framework. MRNA expression of 



IGF-I was measured by real-time PCR, at 90 and 120 days post-infection, where a 

significant increase in IGF-I expression in infected animals compared to controls at 

90 days occurred. As set out, the present hamsters VL hematological disorders such 

as anemia, leukopenia and thrombocytopenia, as well as changes in bone marrow 

cellularity increased, macrophage proliferation and fibrosis accompanied by a 

reduction in IGF-I expression. Thus we can conclude that our data indicate that the 

hamster is a good model to study the pathogenesis of pancytopenia and marrow 

changes resulting from infection by L. (L.) Infantum. In this model, alteration of IGF-

I expression during the course of infection with a possible role in the pathogenesis of 

pancytopenia. 

 

Descriptors: Visceral leishmaniasis, Pancytopenia, Bone marrow, Insulin-like growth 

factor I and Hamster. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Leishmanioses  

 

As leishmanioses são causadas por protozoários do gênero Leishmania e 

se estabelecem em células do sistema fagocítico mononuclear, podendo apresentar 

diferentes formas clínicas, dependendo da espécie de Leishmania envolvida e da 

relação do parasito com seu hospedeiro, em tegumentar (LT) e visceral (LV) 

(Gontijo e De Carvalho, 2003; Piscopo e Mallia, 2006). 

A leishmaniose tegumentar foi relatada pela primeira vez no século I 

d.C., quando peças arqueológicas foram encontradas no Equador e no Peru, estas 

apresentavam lesões de pele e deformidades faciais. Posteriormente, essas patologias 

que causavam a desfiguração do nariz e boca ficaram conhecidas como “lepra 

branca” devido à similaridade com lesões causadas por micobactérias (Basano e 

Camargo, 2004). A LT tem grande importância mundial, devido à sua ampla 

distribuição geográfica e pelo número de pessoas infectadas anualmente (Goto e 

Lindoso, 2010).  

Ao contrário da LT, a LV é uma doença sistêmica caracterizada desde 

casos assintomáticos a sintomáticos graves, e em alguns casos, se não tratada pode 

levar ao óbito. Essa doença foi descrita na Grécia em 1835 quando então era 

denominada "ponos" ou "hapoplinakon", mas em 1869, foi nomeada por médicos 

indianos de calazar, conhecida também como “febre negra” (Marzochi et al., 1981). 

Uma das primeiras e mais importantes descrições clínicas dessa doença, foi em 1900, 

quando Leishman e Donovan identificaram certos organismos em esfregaços 

provenientes do baço de humanos. Mais tarde, em 1903, Ross confirmou que era 

uma nova espécie e propôs que o protozoário fosse denominado como Leishmania 

donovani (Ross, 1903a, 1903b). 

Atualmente, as leishmanioses são consideradas uma das doenças mais 

negligenciadas do mundo, afetando principalmente regiões pobres e países em 

desenvolvimento. Apresentam uma larga distribuição geográfica e são relatadas 

inclusive em áreas não endêmicas. São considerada um dos principais problemas de 
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saúde pública, com uma prevalência mundial de 12 milhões de casos/ano e uma 

incidência de 1,5 milhões de casos de LT e 500.000 casos de LV (Alvar et al., 2012).  

Muito se tem feito no intuito de desenvolver uma vacina efetiva para 

combater a doença, diversos antígenos tem sido identificados e caracterizados como 

potenciais candidatos, porém até o momento, nenhuma vacina totalmente efetiva foi 

produzida (Coler e Reed, 2005). 

 

 

1.2 Parasito e Ciclo Biológico 

 

Os parasitos causadores das leishmanioses pertencem ao filo Protozoa, 

subfilo Sarcomastigophora, classe Mastigophora, ordem Kinetoplastida e a família 

Trypanosomatidae e gênero Leishmania, e está organizada em dois subgêneros: 

Leishmania e Viannia. O subgênero Viannia compreende quatro complexos bem 

definidos: Leishmania (Viannia) brasiliensis, Leishmania (V.) guyanensis, 

Leishmania (V.) naiffi, Leishmania (V.) lainsoni. O subgênero Leishmania 

compreende onze complexos: Leishmania (Leishmania) hertigi, L. (L.) mexicana, L. 

(L.) amazonensis, L. (L.) enrietti, L. (L.) arabica, L. (L.) aethiopica, L. (L.) gerbilli, 

L. (L.) major, L. (L.) tropica, L. (L.) donovani e L. (L.) infantum (Thomaz-Soccol et 

al., 1993). 

Em seu ciclo biológico, as leishmânias apresentam-se sob duas formas 

morfologicamente distintas: amastigota e promastigota (Figura 1). A forma 

amastigota é encontrada no hospedeiro vertebrado dentro de células mononucleares, 

particularmente, em macrófagos, com característica arredondada (3 a 6 µm de 

diâmetro) e sem flagelo externo, com núcleo grande e esférico que pode ocupar cerca 

de 1/3 do corpo do parasito. Além disso, tem cinetoplasto bem visível com forma 

parecida com bastonete. As formas amastigotas multiplicam-se dentro dos vacúolos 

de macrófagos por divisão binária simples (Killick-Kendrick, 1990). 

Durante o repasto sanguíneo no hospedeiro mamífero, o inseto vetor 

adquire macrófagos infectados com o parasito na forma amastigota, que se 

transformam no tubo digestivo do flebotomíneo, em formas promastigotas. Estas 

medem cerca de 14 a 20 µm de diâmetro, possuem flagelo externo, o núcleo é 
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arredondado ou oval e o cinetoplasto localiza-se na porção posterior do parasito.  

Nessa fase os parasitos dividem-se por divisão binária. As formas promastigotas 

evoluem de formas não infectivas para infectivas por meio de trocas estruturais em 

suas moléculas de superfície, até atingirem uma forma flagelada promastigota 

metacíclica, uma forma losangular adelgaçada de 10 a 15 µm com um longo flagelo 

na extremidade (Sacks e Perkins, 1984).  

 

 

 
 

Figura 1.(A) Amastigotas (setas) de Leishmania sp. em amostra de paciente de medula óssea.  

Fonte: http://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/diagnosis.html. (B) 

Promastigotas (seta) de Leishmania sp. cultivadas in vitro. Fonte: 

http://dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/ Leishmaniasis_il.html. 

 

 

As espécies de leishmânias são transmitidas de animais silvestres ou 

domésticos para o homem através da picada de insetos vetores das espécies dos 

subgênero Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia no Novo Mundo (Lewis e 

Ward, 1987).  Essa transmissão ocorre durante o repasto sanguíneo do vetor 

infectado que inocula promastigotas metacíclicas no hospedeiro, por meio da saliva 

do vetor que assume grande importância na infectividade (Hall e Titus, 1995). Estas 

formas infectivas serão fagocitadas por células do sistema fagocítico mononuclear, 

onde serão diferenciadas em amastigotas sendo que o número de parasitos aumenta 

no interior da célula até que a mesma se rompe liberando novas formas amastigotas 

http://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/diagnosis.html
http://dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/
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que serão fagocitadas por outras células desencadeando o processo patológico no 

hospedeiro (Figura 2) (Killick-Kendrick, 1990). 

 

 

 

Figura 2. A leishmaniose é transmitida pela picada de fêmeas de flebotomíneos. Os 

flebotomíneos injetam promastigotas metaciclícas durante o repasto sanguineo 

(1). Promastigotas são fagocitadas por macrófagos (2) e se diferenciam em 

amastigotas (3). Amastigotas multiplicam-se nos macrofágos até se romperem e 

atingirem outros tecidos dependendo em parte das espécies de leishmânia (4), 

dando origem as manifestações clínicas da leishmaniose. Flebotomíneos 

infectados durante o repasto sanguineo em um hospedeiro infectado ingerem 

macrófagos infectados com amastigotas (5). No intestino do inseto vetor os 

parasitos se diferenciam em promastigotas (6, 7), que se multiplicam e migram 

para a proboscíde (8), para infectar um novo hospedeiro. Fonte: 

http://dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ImageLibrary/Leishmaniasis_il.html. 

 

 

No Brasil, a leishmaniose tegumentar é causada, principalmente, pelas 

espécies Leishmania (Viannia) braziliensis, Leishmania (Leishmania) amazonensis e 

Leishmania (Viannia) guyanensis e a leishmaniose visceral, pela Leishmania 

(Leishmania) infantum (Laison e Shaw, 1987). 
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1.3 Leishmaniose Visceral 

 

A LV é uma enfermidade infecciosa generalizada crônica que no Brasil é 

causada por protozoário da espécie L. (L.) infantum, que acomete preferencialmente 

órgãos ricos em células do sistema fagocítico mononuclear (baço, fígado e medula 

óssea), podendo ser fatal ao hospedeiro (Bryceson, 1996; Duarte, 2000; Lindoso e 

Goto, 2009). A LV está em segundo lugar na mortalidade e no quarto lugar em 

morbidade entre as doenças tropicais, com 20.000 a 40.000 mortes por ano. É 

considerada uma doença endêmica e crescente, de grande importância na saúde 

pública pela sua expansão e letalidade (Lainson e Shaw, 1987). 

No Brasil desde a década de 1980, a distribuição geográfica da LV vem 

se expandindo, particularmente para áreas urbanas, com o aparecimento de 3.000 

novos casos a cada ano (Brasil, 2006). O cão é considerado o principal reservatório 

peri-doméstico e urbano da LV por apresentar alto parasitismo cutâneo (Canela et al., 

2004). 

A LV em humanos é caracterizada por febre irregular, esplenomegalia, 

hepatomegalia acompanhadas de pancitopenia, hipergamaglobulinemia, caquexia e 

desidratação podendo chegar a quadros letais (Farrell, 1976; Rodrigues et al., 1992; 

Badaró et al., 1986). As complicações infecciosas e as hemorragias são os principais 

fatores de risco na LV, sendo que o diagnóstico precoce é fundamental para o 

tratamento e ações profiláticas eficazes (Brasil, 2006). 

Na leishmaniose visceral canina (LVC), o cão desenvolve a LV em sua 

forma plena semelhante à doença humana. Os sinais clínicos são variáveis, mas 

dentre as principais manifestações clínicas, o cão pode apresentar alterações 

hematológicas como anemia, leucopenia e plaquetopenia, bem como 

hiperglobulinemia, hipoalbuminemia, hiperproteinemia, hepatoesplenomegalia e 

caquexia (Ciaramella, 1997; Noli, 1999). No entanto, nos cães, as lesões 

dermatológicas são frequentes ao contrário dos casos humanos, nos quais são vistas  

em humanos co-infectados com HIV após o tratamento (Ciaramella et al., 1997; 

Zijlstra et al., 2003; Alvar, 2004). 

Em modelo experimental, o hamster (Mesocricetus auratus) é a espécie 

animal mais susceptível a infeção por L. donovani e L. (L.) infantum (Requena et al., 
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2000; Melby et al., 2001). Desde a sua utilização no estudo das leishmanioses, os 

estudos experimentais nos hamsteres propiciaram informações acerca dos aspectos 

da relação parasito-hospedeiro e ciclo biológico, bem como o seu emprego na 

manutenção de parasitos (Pearson e Roberts, 1990). Diversos estudos mostraram que 

os hamsteres com LV podem apresentar desde infecção assintomática até um quadro 

sintomático grave, inclusive evoluindo para casos letais (Melby et al., 2001). O 

quadro clínico-patológico é bem semelhante à doença ativa observada no homem e 

cão, como hiperglobulinemia, hepatoesplenomegalia, anemia, caquexia e 

imunodepressão (Pearson e Robert, 1990).  

Como visto na LV, as alterações hematológicas são frequentes e a sua 

forma mais grave leva a uma diminuição de todas as células do sangue periférico, no 

entanto, poucos estudos abordam os mecanismos envolvidos nesse processo, 

particularmente, em hamsteres. 

 

 

1.4 Pancitopenia 

 

A pancitopenia é a diminuição global das células do sangue periférico 

(leucócitos, eritrócitos e plaquetas). Várias são as causas de pancitopenia em 

humanos, mas, de forma geral, podem ser divididas em dois grupos: distúrbios 

medulares e não medulares. No primeiro grupo podem ser citadas a anemia aplásica, 

anemia megaloblástica, mielodisplasia, mielofibrose, doenças linfoproliferativas e 

carcinomas com envolvimento medular. No segundo grupo estão o hiperesplenismo, 

efeito de drogas, as doenças inflamatórias (como lúpus eritematoso sistêmico) e 

infecciosas (Kar e Ghosh, 2002).  

A maioria dos humanos com LV ativa apresentam pancitopenia e alguns 

com sintomas como sangramentos pela trombocitopenia (desde leves sufusões a 

hemorragias graves), infecções decorrentes de neutropenia intensa, palidez 

progressiva, usualmente de início insidioso, com alguns indivíduos tolerando baixos 

níveis de hemoglobina sem queixas e/ou repercussões hemodinâmicas (Alter e 

Young, 2003).  
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A teoria mais aceita sobre a pancitopenia é a do hiperesplenismo, sendo 

este caracterizado por uma hiperplasia acentuada do sistema fagocítico mononuclear 

na medula óssea, esplenomegalia e alguma citopenia periférica (Cartwright et al., 

1948). Entretanto, outro estudo vem reportando hemofagocitose e mielodisplasia 

como possíveis causas (Gagnaire et al., 2000; Yarali et al, 2002).  

Khodke et al. (2001), promoveu um estudo em medula óssea de 50 

humanos com pancitopenia, e observaram que a mesma parece estar associada a uma 

diminuição na produção de células hematopoiéticas, em consequência de destruição 

do tecido da medula por toxinas ou talvez supressão do crescimento normal e 

diferenciação. Foi observado que 14% desses humanos tinham LV e que os mesmos 

apresentavam níveis de ferro normal não sendo detectada nenhuma evidência ligada 

ao hiperesplenismo. 

Muitos trabalhos reportam as citopenias no sangue periférico, tanto em 

humanos, cães e/ou modelo experimental de forma isolada. Para os casos de anemia, 

o achado mais comum é a anemia do tipo normocítica e normocrômica, na qual 

diferentes fatores são considerados responsáveis por essa alteração como epistaxe, 

hemólise associada com hiperesplenismo, inflamação generalizada, insuficiência 

renal e hipoplasia ou aplasia da medula óssea (Anosa e Idowu, 1983; Keenan et al., 

1984; Slappendel e Greene, 1990; Koutinas et al., 1999). Além disso, outros 

trabalhos demonstraram em humanos e hamsteres com LV que o tempo de vida de 

eritrócitos estava diminuído, já em cães ocorria uma diminuição na fluidez lipídica 

dos eritrócitos e/ou mudanças nos mecanismos de citoaderência nos receptores 

ligantes de eritrócitos no baço (Knight et al., 1967; Biswas et al., 1995; De Luna et 

al., 2000). Vale acrescentar, que estudos realizados por Lafuse et al. (2013), 

hamsteres infectados com L. donovani apresentavam uma inibição da eritropoiese em 

decorrência de citocinas que induziam apoptose dos eritroblastos.  

 Outra alteração comum na LV é a leucopenia, em torno de 75% dos 

humanos desenvolvem essa alteração com uma linfocitose relativa e uma marcada 

diminuição de neutrófilos e eosinófilos (Cartwright et al., 1948; Marwaha et al., 

1991).  Ainda não se tem resultados evidentes sobre os mecanismos envolvidos nesse 

processo, mas segundo Queiroz (2004), a hipoplasia ou depressão medular pode ser a 

principal responsável pela leucopenia. Em cães com LV, há relatos de casos em que 
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ocorra uma leucocitose associada a uma neutrofilia no início da infecção 

(Bourdoiseau et al., 1997), mas em casos mais avançados da doença é frequente a 

leucopenia nesses animais sendo atribuída a uma disfunção medular afetada pelo 

intenso parasitismo na medula óssea, como também, pela mobilização dessas células 

para diferentes órgãos (Alvar et al., 2004). Em hamsteres, muitos estudos relatam 

com frequencia a presença de leucopenia nesses animais com LV, no entanto, 

nenhum deles explica nesse modelo os fatores relacionados a essa alteração (Carrilo 

et al., 2014). 

As plaquetas também estão diminuídas principalmente nas fases mais 

adiantadas da doença, propiciando o aparecimento de hemorragias (Michalick e 

Genaro, 2010). Em humanos com LV, em torno de 40-65% dos casos desenvolvem 

trombocitopenia (Queiroz et al., 2004). Helmi et al. (1993), no Iraque, e Rahim et al. 

(1998) no Paquistão, encontraram trombocitopenia em torno de 80-90% dos 

humanos.  O sequestro esplênico é a principal causa atribuída a essa diminuição 

plaquetária no sangue periférico (Varma e Nassem; 2010). Em adição, o 

hiperesplenismo e a deficiência na formação de plaquetas também podem levar a 

esse quadro hematológico (Dameshek e Miller, 1975). Na LVC, as causas são 

multifatoriais como deficiência na agregação plaquetária e no endotélio, bem como 

esplenomegalia, alterações na trombocitopoiese e/ou falha renal e hepática (Ferrer, 

1992; Ciaramella et al., 2005; Petanides et al., 2008).  

A gravidade das alterações hematológicas pode servir como 

biomarcadores para determinação do prognóstico da doença (Costa et al., 2010). 

Logo, entender os mecanismos envolvidos nessa alteração e os possíveis fatores que 

desencadeiam todo o processo é essencial para a busca de novas intervenções 

terapêuticas complementares para os protocolos já utilizados.  

 

 

1.5 Medula Óssea 

 

A gênese das alterações hematológicas seja da série vermelha ou da série 

branca muitas vezes está relacionada a disfunções medulares (Diebold et al., 2000), 

portanto, um estudo detalhado da medula óssea possibilita identificar a capacidade 
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hematopoiética do indivíduo, uma vez que a medula óssea é o principal órgão 

hematopoiético e importante órgão linfóide primário e secundário (Picker e 

Siegelman, 1999). 

A medula óssea é um dos maiores órgãos do corpo (Lund, 2000), 

chegando a 3% do peso corporal de ratos adultos (Schermer, 1967), 2% em cães 

(Jain, 1986) e 5% em humanos (Picker e Siegelman, 1999), sendo considerado o 

principal órgão responsável pela hematopoiese na fase adulta dos animais (Wang e 

Wagers, 2011). 

O tecido hematopoiético é uma estrutura complexa e extremamente 

organizada composta por células-tronco hematopoiéticas, células sanguíneas 

maduras, células estromais que formam o tecido de sustentação essencial para o 

processo de maturação e/ou diferenciação das células precursoras. Para que a 

produção das células sanguíneas e linfoides ocorra é necessário um microambiente 

capaz de oferecer fatores de crescimento que suporte a proliferação, maturação e 

diferenciação das células (Travlos, 2006). Estudos recentes em modelo murino, 

mostram a complexidade estrutural desse compartimento e a sua organização em 

nichos para que a hematopoiese aconteça de forma eficiente. Os nichos são estruturas 

compostas por células estromais perivasculares, células endoteliais, macrófagos, 

células reticulares com alta expressão de CXCL12 e células do sistema nervoso 

como neurônios simpáticos e células de Schwann não-mielinizantes, que atuam na 

permanência das células precursoras nos nichos até a sua completa diferenciação. 

Eles são designados de acordo com a sua localização em nichos endosteais e 

perivasculares (Friedenstein et al, 1974; Song et al., 2010). 

Como visto, a medula óssea é um compartimento bem organizado e que 

qualquer interferência na sua função pode interferir na produção celular local, 

provocando displasias que refletem diretamente no sangue periférico e/ou órgãos 

linfoides (Kopterides et al., 2003). Quando se trata de disfunções medulares 

decorrentes de infecção por Leishmania (Leishmania) infantum, há poucos estudos 

descrevendo as alterações na mielopoiese e os mecanismos que levam a pancitopenia 

na LV, necessitando de aprofundamento de estudos nessa área. 

A técnica de histopatologia é muito importante para a avaliação da 

medula óssea, pois nos proporciona informações sobre a arquitetura do tecido ósseo 



26 

 

(celularidade, hemorragia, linhagens celulares, alterações estromais, lesão e necrose), 

além de informações da estimativa das reservas de ferro (Travlos, 2006). Outro 

exame importante é o mielograma que permite traçar um perfil celular da medula 

óssea a partir da contagem diferencial das células nucleadas. Este exame é 

importante para a identificação de displasias celulares e para detectar alterações nas 

diferentes linhagens celulares (Weiss, 2010). Em caso de hamsteres, poucos estudos 

têm caracterizado o perfil do mielograma (Trincão, 1949), particularmente, quando 

desafiados com L. (L.) infantum. 

Pouco se sabe na LV acerca das alterações na medula óssea, é sabido que 

a Leishmania pode causar perturbações na medula óssea levando a uma diminuição 

de produção das células sanguíneas (Abreu et al., 2011). Estudos mais recentes, 

particularmente, em cães com LV demonstraram no mielograma uma hiperplasia 

mieloide, aumento de macrófagos, monócitos, plasmócitos e células de Mott, e 

alterações na série eritróide como eritrofagocitose, hipoplasia eritróide e displasias 

(Anosa e Idowu, 1983; Yamaguchi et al., 1983; Foglia et al., 2006) . Em humanos, o 

aspirado da medula óssea revelou alterações megaloblásticas como consequência da 

diseritropoiese e displasias nas células mielóides e megacariócitos, aumento de 

linfócitos e plasmócitos, e eritrofagocitose (Yarali et al., 2002; Dhingra et al., 2010). 

No exame histopatológico, foi visto presença de granulomas, displasia 

megacariocítica e aplasia medular em humanos e/ou cães com LV. Em alguns casos, 

mielofibrose e aumento na deposição de ferro foram relatados (Dhingra et al., 2010). 

Acredita-se que a pancitopenia na LV resulta por um lado, da inflamação 

crônica, difusa e focal da medula óssea e de outro lado pela retirada da célula 

reticular de sua função nobre hemocitoformadora para a de fagocitose e formação de 

plasmócitos, em detrimento da produção de células da linhagem sanguínea (Meira et 

al.,1948). 

Muito embora o hiperesplenismo seja o mecanismo mais defendido na 

evolução da pancitopenia, ainda existem muitas controvérsias para explicar a queda 

global das células do sangue periférico. Desta forma, avaliamos as alterações 

hematológicas e as características morfológicas do aspirado e biopsia de medula 

óssea de hamsteres com LV, uma vez que nesse modelo são poucos estudos que 

exploram os efeitos da infecção leishmaniotica na hematopoiese.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dhingra%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20090232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dhingra%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20090232
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1.6 Fator de crescimento insulina-símile I (IGF-I) nas leishmanioses 

 

A hematopoiese é controlada por diversos fatores de crescimento e seus 

inibidores que formam uma via de sinalização que modula a proliferação e 

diferenciação celular (Majka et al., 2001). Os fatores de crescimento insulina-símile 

(Insulin-like growth factor – IGFs), embora não pertençam aos fatores clássicos de 

crescimento importantes na hematopoiese, podem exercer efeitos biológicos 

variáveis e importantes nesse processo (Zumkeller, 2002).  

IGF é um membro da família dos hormônios de crescimento da insulina, 

filogeneticamente bem conservado, com massa molecular de aproximadamente 7,5 

kDa. São encontrados dois tipos de IGF: IGF-I e IGF-II, que promovem a 

proliferação e diferenciação celular em diversos tecidos via receptores específicos, os 

receptores de IGF tipo I (IGF-IR) e tipo II (IGF-IIR) (Zumkeller e Schofield, 1995). 

Esse fator de crescimento está presente na circulação e a maior parte encontra-se 

ligada a proteínas ligantes de IGF-I, as IGFBPs (IGF-bindings proteins 1-6) que 

mantêm a biodisponibilidade desta molécula (Nagaoka et al., 1990).  

O IGF-I é um importante promotor do crescimento de células 

hematopoiéticas in vitro (Ratajczak et al., 1994). Segundo Rodriguez-Tarduchy et al., 

1992), o IGF-I estimula a sobrevivência e proliferação de precursores 

hematopoiéticos dependentes de IL-3 in vitro na ausência de IL-3. Foi visto ainda 

que o IGF-I tem uma atividade semelhante à eritropoietina (Epo), que age em 

progenitores eritróides circulantes indicando que há uma via alternativa independente 

de Epo (Correa e Axelrad, 1991). Além disso, IGF pode aumentar a eficiência da 

proliferação de clones de células progenitoras hematopoiéticas como resultado da 

estimulação positiva em células com receptores do tipo I de IGF-I (Ratajczak et al., 

1994) e a combinação de IGF-I e hormônios esteróides que aumentam a síntese de DNA 

induzida por Epo e fator de célula tronco (stem cell factor –SCF), em células eritróides 

progenitoras dependentes de Epo/SCF (Panzenbock et al., 1998). IGF-I estimula também 

a granulopoiese em medula óssea de humanos (Merchav et al., 1993) e IGF-II promove a 

formação de colônias de monócitos e granulócitos de células hematopoiéticas in vitro 

(Schuwartz et al, 1993). Em adição, in vivo há dados sugestivos da participação de 

IGF-I na hematopoiese em camundongo (Welniak et al., 2004). 
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Um aspecto a ser abordado, é que as células estromais da medula óssea 

sintetizam e secretam IGF-I e IGFBPs (Abboud et al., 1991). Esse fato é importante 

uma vez que discutimos anteriormente que as células estromais são elementos 

fundamentais para a manutenção dos precursores hematopoiéticos nos nichos 

endosteais e/ou perivasculares, e que esse fator de crescimento, produzido por essas 

células, é efetor na estimulação de células progenitoras (Zumkeller, 2002). 

Com base no exposto, sugerimos que IGF-I pode ser um fator importante 

na patogênese da pancitopenia. Assim, avaliamos durante o meu projeto de mestrado 

a influência desse fator de crescimento nas alterações medulares e hematológicas em 

hamsteres com LV.  
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3 OBJETIVO GERAL 

 

 

- Avaliar a expressão de IGF-I na patogenia da pancitopenia na leishmaniose visceral 

em hamsteres. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o tempo e a eficiência da infecção 

 

 Avaliar as alterações hematológicas dos hamsteres infectados 

 

 Avaliar as características morfológicas do aspirado de medula óssea 

de hamsteres sadios e infectados 

 

 Avaliar as alterações histopatológicas da tíbia dos hamsteres 

infectados 

 

 Avaliar a expressão de mRNA de IGF-I na pancitopenia 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 Hamsteres 

 

Hamsteres (Mesocricetus auratus) não isogênicos, machos, com 45 a 60 

dias de idade, fornecidos pelo Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, foram mantidos no Biotério de Experimentação do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da Universidade de São Paulo, em 

ambiente com ventilação natural, com ração (Purina Brasil) e água à vontade. 

 

 

3.2 Parasitos  

 

Cepa de Leishmania (Leishmania) infantum, MHOM/BR/1972/LD46, foi 

mantida em hamsteres com inoculações intraperitoneais periódicas de 

homogeneizado de baço de animais infectados.  

 

 

3.3 Infecções dos animais e protocolo experimental 

 

Os animais de manutenção infectados com L. (L.) infantum foram 

eutanasiados em câmara de CO2 para a remoção do baço. O mesmo foi macerado em 

meio RPMI 1640 (GIBCO, EUA) e filtrado em gaze estéril. Passamos esse macerado 

quatro vezes, progressivamente, em agulhas de 19G, 21G e 24G e a suspensão foi 

centrifugada a 250 x g a 4ºC por 10 minutos, seu sobrenadante submetido a nova 

centrifugação nas mesmas condições e, em seguida, foi submetido a nova 

centrifugação por 30 minutos a 1200 x g a 4º C. O precipitado contendo as formas 

amastigotas foi ressuspendido em meio RPMI 1640 e contadas em camara de 

Neubauer. A concentração de parasitos foi acertada para 2x10
7
/mL. Em nosso 

experimento, 2x10
7
 parasitos foram inoculados, por via intraperitoneal, em cada 

animal. 
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Após 30 dias de infecção, iniciamos a coleta de sangue periférico e 

medula óssea em intervalos de 30 dias. Para a coleta de sangue, os animais foram 

anestesiados com isoflurano (ISOTHANE, Baxter Healthcare of Puerto Rico, EUA) 

com concentração alveolar mínima de 1,5%, sendo administrado por via inalatória e 

em seguida sacrificados em câmara de CO2.  

Inicialmente, realizamos um experimento piloto (N=10 controles e N=10 

infectados) com objetivo de padronizar o tempo de observação, ou seja, para 

determinar a taxa de sobrevida dos animais, a eficiência da infecção e observar qual 

o melhor período para avaliação hematológica e detecção de um possível quadro 

pancitopênico. Com base nos resultados obtidos, decidimos acompanhar a infecção 

dos animais até 120 dias (N=14controles e N=10 infectados). 

 

 

3.4 Exame Hematimétrico 

 

O sangue periférico foi coletado por punção retro-orbitária e transferido 

para tubos contendo 10% ácido etileno di-amino tetra-acético - EDTA. O exame 

hematimétrico do sangue periférico foi realizado por técnica automatizada em 

equipamento Vet ABC (Horiba ABC – França), além de contagem diferencial de 

células em esfregaço sanguíneo, corado com corante Rosenfeld e analisado por 

microscopia óptica (Zeiss). 

 

 

3.5 Mielograma 

 

Os animais infectados e sadios foram anestesiados com isoflurano 

(ISOTHANE, Baxter Healthcare of Puerto Rico, EUA) com concentração alveolar 

mínima de 1,5%, sendo administrado por via inalatória, para a coleta do aspirado de 

medula óssea da crista ilíaca com auxílio de agulha hipodérmica (21G) e seringa de 3 

mL para o preparo do esfregaço em lâminas. O mesmo foi corado com Rosenfeld 

para análise citológica. As alterações foram avaliadas por contagem diferencial em 

um total de 500 células, de acordo com Harvey (2001). 
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3.6 Histopatologia da medula óssea 

 

Para exame histopatológico, coletamos a tíbia e fixamos em formol a 

10% tamponado com fosfato 0,01 M pH 7,4 para posterior descalcificação em ácido 

fórmico 10% e processamento por técnica de rotina. Foram obtidos cortes de 3 a 4 

µm de espessura e corados com hematoxilina-eosina (H-E), coloração de Perls e 

coloração de reticulina. Estas foram analisadas à microscopia de luz. Para a avaliação 

quantitativa da proliferação macrofágica foram selecionadas aleatoriamente 10 

regiões de cada tecido, sendo que as mesmas correspondiam a uma área de 1.190 

µm
2
. A análise morfométrica foi realizada utilizando o software Image Pro-Plus. 

No exame histopatológico, os resultados foram analisados de forma 

semi-quantitativa, mensurando-se a localização, distribuição e intensidade da lesão, 

numa escala de 0 a 5 onde: 0= normal, 1= mínima ou duvidosa, 2= média, 

3=moderada, 4=moderadamente severa e 5=severa. Na avalição histopatológica com 

coloração de Reticulina, a análise também foi feita de forma semi-quantitativa, de 

acordo com a distribuição e intensidade de fibras reticulares, numa escala de 1 a 3 

onde: 1= normal a leve, 2= moderada e 3= severa. 

 

 

3.7 Avaliação da carga parasitária por microscopia óptica 

 

Foram preparados os imprints de fígado e baço em lâminas, submetidos à 

coloração por Panótico (Newprov, Paraná, Brasil). A contagem de formas 

amastigotas de leishmânia e células mononucleares foram realizadas em microscópio 

de luz (Zeiss), segundo o método descrito por Stauber (1958). Contaram-se 1000 

células ou leishmânias de cada amostra e a Leishman Donovani Unit - LDU foi 

calculada segundo a fórmula: LDU= nº amastigota/ nº células X peso do órgão (mg) 

X 2x10
4
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3.8 Expressão de mRNA de IGF-I 

 

3.8.1 Extração de RNA 

 

Aproximadamente, 200 µL do aspirado de medula óssea foram coletados 

para extração de RNA total. A amostra foi transferida para um microtubo contendo 

400 µL de meio RPMI.  Depois, as células foram centrifugadas a 290 x g por 10 

minutos, 4ºC, e, aproximadamente 5 x 10
6 

células foram ressuspensas com TRIZOL 

(Invitrogen, EUA) e armazenadas a -80ºC. Iniciamos a extração após o 

descongelamento das amostras seguindo as recomendações do fabricante. A dosagem 

do RNA foi feita por NanoDrop ND-1000 UV-Vis espectrofotômetro (NanoDrop 

Technologies, Wilmington, DE), com a integridade das amostras demonstrada pelo 

escore 260/280 (1,8-2,0 foram considerados aceitáveis). 

 

 

3.8.2 Obtenção do cDNA  

 

Para a obtenção do cDNA utilizamos a transcrição reversa para a síntese 

do cDNA a partir do RNA total, sendo realizada nas seguintes condições: 1 µg de 

RNA total foi misturado com 4 µL de High Capacity RNA-to-cDNA Master Mix 

(Applied Biosystems), seguindo as recomendações do fabricante.  

 

 

3.8.3 PCR em tempo real para avaliar a expressão de mRNA de IGF-I 

 

Utilizamos 1 L de cDNA (1000 ng/L), adicionamos 10 L de Sybr 

Green (2x) (Applied Biosystems) e primer a 150 nM, num volume final de 20 L, a 

placa foi centrifugada e submetida à amplificação em ciclos de 95º por 10 minutos; 

95ºC por 15 segundos; 58ºC por 1 minuto, 70ºC por 1 minutos, por 44 ciclos, em 

termociclador (Applied Biosystem StepOne Real Time PCR System). 

Na Tabela 1, seguem as sequências dos primers utilizados para reação 

com cDNA de IGF-I e da β-actina. 
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Tabela 1. Sequência de iniciadores (primers) com número de acesso, temperatura de 

anelamento e tamanho do produto amplificado 

Primer Sequência 
Número de 

acesso 

Temperatura 

de 

anelamento 

(°C) 

Tamanho 

do 

produto 

(pb) 

IGF-I 
Senso 5´ GGCTTTTACTTCAACAAGCCCACA3'´ 

GQ366702  58 127 
Antisenso:5' CATCTCCAGCCTTCTCAGATCACA3’ 

Beta-

actina 

Senso: 5' CTTCCTTCCTGGGTATGGAATCCT 3' 
 AJ312092           58  103 

Antisenso: 5' CAGACAGCACTGTGTTGGCATAGA 3' 

 

 

A quantificação da expressão de IGF-I, com base no controle interno (β-

actina), foi realizada segundo Pfaffl et al. (2001). 

 

 

3.9 Considerações éticas 

 

Todos os procedimentos efetuados neste projeto foram autorizados pela 

Comissão de Pesquisa e Ética do IMT-USP sob nº CPE-IMT 20011/109 (ANEXO 

1). 

 

 

3.10 Análise Estatística 

 

Para a análise estatística empregamos testes não paramétricos Kruskal 

Wallis, com o pós-teste de Dunn, ou Mann-Whitney e os resultados apresentados 

como mediana e percentis de 25% e 75%. O nível de significância foi estabelecido 

em 5%. Foi realizada uma análise descritiva para expor os resultados e a 

apresentação das variáveis mensuradas em tabelas e gráficos utilizando os 

softwares Excel 2010 e GraphPad Prism 5. 
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4 RESULTADOS  

 

 

4.1 Evolução da infecção em hamsteres com LV  

 

4.1.1 Taxa de sobrevida 

 

Iniciamos o trabalho avaliando a evolução da infecção e a taxa de 

sobrevida dos animais, assim como a evolução das alterações hematimétricas. Não 

encontramos nenhum dado na literatura sobre o período em que começam as 

alterações no sangue periférico de hamsteres com LV infectados especificamente 

com a cepa de L. (L.) infantum (MHOM/BR/1972/LD46), necessitando desses 

estudos iniciais.  

A avaliação da taxa de sobrevida foi realizada nos animais infectados até 

225 dias. Vimos que 10% dos animais infectados começaram a morrer a partir de 130 

dias pós-infecção, e aos 225 dias após a infecção, a taxa de sobrevida diminuiu para 

40% (Figura 3). Desta forma, padronizamos os experimentos para avaliar as 

alterações hematológicas até 120 dias pós-infecção. 
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Figura 3- Taxa de sobrevida de hamsteres infectados com 2x10

7
 formas amastigotas de L.(L.) 

infantum. Grupo controle (N=10 animais) e grupo infectado (N=10 animais).  
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4.1.2 Estabelecimento da infecção 

 

Para avaliar a progressão da infecção, a LDU foi determinada em baço e 

fígado. A LDU teve tendência ao aumento no baço dos animais com LV com a 

progressão da doença entre 90 e 120 dias. No fígado, a contagem de LDU foi similar 

nos animais com 90 e 120 dias pós-infecção (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4- Carga parasitária no baço e fígado de hamster com LV. LDU em baço (A) e fígado 

(B) de hamsteres com LV com 90 e 120 dias pós-infecção (mediana e intervalo 

entre percentis 25 e 75). Presença de formas amastigotas (↑) em imprint de baço 

(C) e fígado (D). Hamsteres foram infectados intraperitonealmente com 2x10
7
 

amastigotas de L.(L.) infantum. 
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4.2 Perfil hematológico de hamsteres com LV  

 

Quando acompanhamos o período de infecção, inicialmente até 225 dias, 

sendo que a cada 30 dias, realizamos o exame hematológico nos animais. Vimos que 

as alterações hematológicas iniciaram a partir de 60 dias pós-infecção nos animais 

com LV, atingindo inicialmente a série plaquetária. As outras séries (eritrocítica e 

leucocítica) apresentaram alteração a partir dos 90 dias pós-infecção. Desta forma, 

apresentaremos aqui os dados referentes ao período de surgimento das alterações 

hematimétricas nas diferentes séries em experimentos acompanhados até 120 dias 

pós-infecção nos animais com LV, pelo fato da taxa de sobrevida diminuir a partir 

dos 130 dias. Os resultados são de dois experimentos independentes que foram 

analisados em conjunto. 

 

 

4.2.1 Série eritrocítica 

 

Quando analisamos a série eritrocítica, vimos que a partir dos 90 dias 

pós-infecção, as hemácias, a concentração de hemoglobina, o hematócrito e o valor 

corpuscular médio (VCM) diminuíram, mas sem alteração na concentração da 

hemoglobina corpuscular média (CHCM) nos animais infectados em comparação ao 

grupo controle. Essas alterações caracterizam uma anemia microcítica 

normocrômica. No entanto, no período de 120 dias pós-infecção, embora os animais 

infectados apresentassem uma tendência a diminuição nesses parâmetros, não vimos 

diferença estatisticamente significante quando comparamos com o grupo controle 

(Tabela 2). 
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Tabela 2- Alterações na série eritrocítica (mediana e percentis 25 e 75) em hamsters infectados com L. (L.) infantum aos 90 e 120 dias pós-infecção e 

hamsteres controles 

 

  90 dias pós-infecção 120 dias pós-infecção 

  Controle (N=16) Infectado (N=20) Controle (N=15) Infectado (N=17) 

Hemácias(x10
6
/mm

3
) 8,3 (8,0-8,5) 7,9 (7,4-8,3)* 8,0 (7,5-8,4) 7,7 (7,4-8,1) 

Hemoglobina (g/dL) 14,0 (13,3-14,7) 12,8 (12,1-14,3)* 13,3 (12,1-13,5) 12,7 (11,8-13,1) 

Hematócrito (%) 41,5 (40,2-42,4) 38,2 (36,2-42,1)* 40,8 (37,9-43,0) 39,3 (37,9-40,7) 

VCM (fm
3
) 50,0 (49,0-51,0) 49,0 (48,0-50,7)* 51,0 (50,0-51,0) 51,0 (49,0-51,5) 

CHCM (g/dL) 34,2 (32,3-35,0) 33,4 (33,3-34,2) 31,8 (31,5-32,4) 31,9 (31,2-32,5) 

 

*P< 0,05 em relação ao respectivo controle (teste de Mann-Whitney). 
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Tabela 3- Alterações na série leucocítica (mediana e percentis 25 e 75) em hamsters infectados com L. (L.) infantum aos 90 e 120 dias pós-infecção e 

hamsteres controles 

 

(No. células /mm
3
) 

90 dias pós-infecção 120 dias pós-infecção 

Controle (N=16) Infectado (N=20) Controle (N=15) Infectado (N=17) 

Leucócito Total 11.100 (8.075-13.050) 9.100 (6.625-10.075)* 10.300 (8.400-11.000) 7.000 (5.500-9.750)* 

Linfócito 8.165 (5.822-9.766) 7.238 (4440-7.889)* 7.224 (6.237-8.125) 5.104 (3.824-7.090)* 

Monócito 0,0 (0,0-100,0) 0,0 (0,0-100,0) 100,0 (0,0-100,0) 0,0 (0,0-50,0)* 

Neutrófilo 2.267 (1.530-3.104) 1.837 (1.069-2.419)* 2.299 (1.700-3.266) 1824 (516-2.877) 

Eosinófilo 44 (0-177) 0 (0-71) 1.848 (92-2.496) 150 (0-1.168)* 

 

*P< 0,05 em relação ao respectivo controle (teste de Mann-Whitney). 
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4.2.2 Série leucocítica 

 

 

Quando avaliamos o número absoluto de leucócitos no sangue periférico, 

vimos que os animais infectados tinham uma diminuição significante em relação aos 

animais controles, a partir dos 90 dias pós-infecção. Com a evolução da doença, essa 

alteração se manteve aos 120 dias pós-infecção (Tabela 3). 

 

Na contagem diferencial dos leucócitos, aos 90 dias pós-infecção, os 

hamsteres infectados apresentaram uma diminuição significante no número absoluto 

de linfócitos e neutrófilos. Com a evolução da doença, aos 120 dias pós-infecção, a 

contagem absoluta de linfócitos, monócitos e eosinófilos nos animais infectados 

estava menor quando comparada ao grupo controle (Tabela 3).  

 

4.2.3 Série plaquetária 

 

Na contagem de plaquetas, vimos aos 60 e 90 dias pós-infecção uma 

diminuição significante nos animais infectados em relação ao grupo controle. (Figura 

5). 
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Figura 5- Número absoluto de plaquetas no sangue periférico (mediana e intervalo entre 

percentis 25 e 75) de hamsteres infectados com 2x10
7
 de amastigotas de L.(L.) 

infantum e hamsteres controles de acordo com o tempo de infecção. *P < 0,05, 

teste de Mann-Whitney. 
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4.3 Alterações na medula óssea 

 

4.3.1 Caracterização morfológica das células da medula óssea normal 

 

Iniciamos o estudo com a identificação e caracterização das células da 

medula óssea do hamster sadio, uma vez que não encontramos na literatura nenhum 

estudo detalhado da morfologia dessas células nessa espécie animal. Para isso, 

baseamos-nos em estudos realizados por Travlos (2006) que descreveu a morfologia 

das células da medula óssea em diferentes espécies de mamíferos e especificamente, 

em roedores. 

Da série eritróide, as células eritróides imaturas eram redondas, contendo 

núcleo bem centralizado caracterizado por cromatina delicada e nucléolos evidentes 

(Figura 6A). A proporção núcleo:citoplasma era alta e citoplasma de coloração 

basofílica. Já a célula eritróide madura tinha uma diminuição na proporção 

núcleo:citoplasma e um citoplasma de coloração pouco basofílica (Figura 6B). O 

núcleo apresentava cromatina bem compactada. Nessa fase de maturação, não se 

observam nucléolos evidentes. O tamanho da célula eritróide madura vai diminuindo 

com o grau de maturação. 

Na série mielóide, as células mielóides imaturas apresentam grande 

proporção núcleo:citoplasma, núcleo central com borda irregular, com cromatina 

delicada e nucléolos visíveis (Figura 6C). O citoplasma é de coloração basofílica e 

apresenta grânulos de coloração acidofílica. À medida que essas células passam pelo 

processo de maturação, tornando-se células mielóides maduras, elas perdem os 

grânulos citoplasmáticos, o núcleo sofre segmentação e os nucléolos desaparecem, 

com exceção dos eosinófilos e mastócitos que permanecem com grânulos 

citoplasmáticos evidentes. Em alguns polimorfonucleares, o núcleo é segmentado, 

mas assume uma forma de anel (Figura 6D), também chamados como donut. Essa 

característica é peculiar de roedores (Yang et al., 2013). O citoplasma assume uma 

coloração acidofílica. 

Em relação aos demais tipos celulares, o monócito é similar ao do 

homem e pode ter um núcleo com forma variada (Figura 6E). O macrófago é uma 

célula com baixa proporção núcleo:citoplasma e que apresenta granulações diferentes 

em seu citoplasma, que não são comumente visualizadas no estado inativo dessas 
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células em outras espécies (Figura 6F). O linfócito, em geral, é uma célula pequena 

com citoplasma escasso e pouco basofílico, tem uma grande proporção 

núcleo:citoplasma (Figura 6G). O plasmócito é uma célula ovóide com núcleode 

cromatina condensada localizado na periferia do citoplasma, este é de coloração 

basofília, mas com uma região negativa (não corada) próxima ao núcleo (Figura 6H). 

Da série megacariocítica, o megacariócito imaturo é uma célula grande 

em relação às outras séries, mas pequeno em relação ao megacariócito maduro. 

Apresenta citoplasma de coloração basofílica e, uma alta proporção 

núcleo:citoplasma (Figura 6I). O núcleo é grande e sem segmentações. O 

megacariócito maduro é uma célula com baixa proporção núcleo:citoplasma e que 

apresenta grânulos em seu citoplasma. Além disso, é uma célula multinucleada 

(Figura 6J). 
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Figura 6- Características morfológicas das células da medula óssea de hamsteres sadios (    ). 

A: eritróide imaturo, B: eritróide maduro, C: mielóide imaturo, D: neutrófilo, E: 

eosinófilo, F: macrófago, G: linfócito, H: plasmócito, I: megacariócito imaturo, J: 

megacariócito maduro. Coloração: Rosenfeld. Microscopia óptica 100x. 

 

 



44 

 

4.3.2 Mielograma de hamsteres com LV  

 

 

Após a caracterização morfológica das células do aspirado de medula 

óssea, iniciamos a contagem diferencial das células no mielograma. Neste exame, 

fizemos a análise apenas nos animais com 90 e 120 dias pós-infecção, já que foi a 

partir nos 90 dias pós-infecção que o animal desenvolveu o quadro pancitopênico. 

A análise do mielograma dos animais com 90 dias de infecção revelou 

um aumento significante na relação de maturação mielóide em relação aos animais 

controles. Nos demais parâmetros avaliados, observamos uma tendência de aumento 

no índice de maturação eritroide (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Mielograma dos hamsteres com LV aos 90 e 120 dias pós-infecção e hamsteres controles 

 
  90 dias pós-infecção 120 dias pós-infecção 

  Controle (N=4) Infectado (N=5) Controle (N=7) Infectado (N=4) 

Mielóide:Eritróide 4,4 (3,4-6,1) 4,6 (3,3-12,9) 8,1 (4,6-9,1) 6,3 (5,0-7,1) 

Mielóide Imaturo: Mielóide Maduro 0,01 (0,01-0,02) 0,09 (0,07-0,09)* 0,05 (0,03-0,06) 0,05 (0,03-0,09) 

Eritróide Imaturo: Eritróide Maduro 0,1 (0,02-0,4) 0,4 (0,2-1,2) 0,2 (0,2-0,5) 0,2 (0,1-0,3) 

Mielóide Imaturo (%) 0,7 (0,4-4,4) 5,2 (4,0-6,1) 2,4 (1,8-3,4) 3,0 (1,9-4,9) 

Mielóide Maduro (%) 59,6 (51,4-68) 59,8 (56,4-67,9) 60,6 (50,7-68,0) 59,8 (56,4-67,9) 

Eritroide Imaturo (%) 0,5 (0,05-4,7) 3,6 (2,0-4,4) 2,0 (2,0-3,2) 1,5 (0,5-3,2) 

Eritroide Maduro (%) 3,0 (1,9-13,3) 10,0 (3,2-14,2) 6,2 (4,2-9,8) 9,1 (8,3-9,6) 

Linfócito (%) 33,2 (19,3-43,6) 22,8 (16,4-25,1) 30,8 (15,8-32,6) 23,7 (19,1-26,0) 

Plasmócito (%) 0,3 (0,0-2,0) 0,6 (0,2-1,0) 1,0 (0,4-2,4) 1,5 (0,6-1,7) 

Monócito/Macrófago (%) 0,3 (0,05-1,9) 0,4 (0,2-0,5) 0,2 (0,2-0,4) 0,2 (0,0-0,5) 

Megacariócito (%) 0,1  (0,0-0,2) 0,0 (0,0-0,2) 0,0 (0,0-0,2) 0,0 (0,0-0,1) 

 

*P< 0,05 em relação ao respectivo grupo controle (teste de Mann-Whitney). 
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Nos animais com 120 dias de infecção, o mielograma não revelou 

alterações nos parâmetros analisados entre os hamsteres com LV e o grupo controle 

(Tabela 4).  

 

 

4.4 Análise histopatológica da medula óssea  

 

Para complementar os dados obtidos no mielograma, realizamos um 

exame histopatológico da medula da tíbia nos animais com LV e no grupo controle. 

As principais lesões observadas nos hamsteres infectados foram aumento de 

celularidade (Figura 8 A e B) e proliferação macrofágica.   

Quando analisamos a celularidade, vimos que os hamsteres com LV 

apresentaram um aumento significante na celularidade quando comparados aos 

animais controles, a partir dos 90 dias pós-infecção (Figura 7 C e D). 
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Figura 7- Avaliação da celularidade da medula óssea de hamsters com LV e hamsters 

controles. Exame histopatológico da medula da tíbia (H-E). (A) Hamster controle; 

medula óssea normocelular. (B) Hamster com LV; medula óssea hipercelular. 

Análise semiquantitativa (escore; mediana e percentis 25 e 75) da celularidade: (C) 

90 dias pós-infecção e (D) 120 dias pós-infecção.*P<0,05 em relação ao controle 

(teste de Mann-Whitney). 

 

 

Uma alteração que se destacou nos animais com LV foi a proliferação 

macrofágica. Esta já estava presente nos animais infectados a partir dos 90 dias com 

intensidade variando de média a moderada com distribuição multifocal e/ou difusa. 

Esse padrão de lesão permaneceu nos animais com 120 dias de infecção, mas com 

intensidade mais severa em alguns casos (Figura 8).  
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Figura 8- Exame histopatológico da medula óssea. (A) Hamster controle. (B) Hamster 

infectado; proliferação macrofágica focal. (C) Hamster infectado; proliferação 

macrofágica difusa. H-E. 

 

 

Realizamos uma análise quantitativa da área (1.190 µm
2
) ocupada pela 

proliferação macrofágica selecionando 10 campos aleatórios do tecido, vimos que em 

média 2% da área estava ocupada por macrófagos, a partir dos 90 dias pós-infecção, 

nos animais com LV. A área ocupada nos animais com LV, a partir dos 120 dias de 

infecção, aumentou para 6% em média, embora não tenha sido um aumento 

significante nesse período. O padrão de lesão parece evoluir com a progressão da 

doença (Figura 9). 
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Figura 9- Morfometria da medula óssea. Porcentagem da área ocupada por macrófagos em 

hamsteres infectados com 90 e 120 dias pós-infecção.  

 

 

Para complementar os dados da análise histopatológica, avaliamos nos 

animais infectados a ocorrência de deposição de ferro e aumento de fibras reticulares, 

alterações essas descritas em humanos com LV (Rocha-Filho et al., 2000; Yarali et 

al., 2002). Para tanto, realizamos colorações específicas em biopsia de medula óssea. 

Não observamos deposição de ferro em células da medula óssea dos 

animais com LV quando comparados com os animais controles. Em contrapartida, 

observamos nos animais infectados um aumento significante das fibras reticulares 

nos hamsteres com 90 dias pós-infecção em comparação aos animais controles 

(Figura 11 A). A distribuição das fibras reticulares nos animais com 90 dias de 

infecção era de distribuição multifocal e/ou difusa com intensidade variando de 

média a severa. No período de 120 dias pós-infecção, os animais com LV não 

apresentavam uma alteração importante desse parâmetro (Figura 10 B).  
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Figura 10- Análise da presença de fibras reticulares em hamsteres com LV. Análise 

semiquantitativa (escore; mediana e percentis 25 e 75) aos 90 (A) e 120 (B) dias 

pós-infecção e controles respectivos. *P< 0,05 em relação ao respectivo controle 

(teste de Mann-Whitney). Análise histopatológica em hamster controle (C) e 

hamster com LV (D). Coloração: reticulina. 

 

 

4.4 Expressão de mRNA de IGF-I na medula óssea em hamsteres com LV e 

hamsteres controles 

 

Na padronização da reação de PCR em tempo real para avaliarmos a 

expressão de mRNA de IGF-I, as curvas de dissociação à temperatura de melting, 

para o gene IGF-I e controle interno (β-actina), revelaram um pico único em uma 
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temperatura de 81,91ºC e 79,08ºC, respectivamente, demonstrando a amplificação 

correta do gene alvo sem produtos inespecíficos (Figura 12). 

 

 

 

Figura 11- Curva da temperatura de melting de IGF-I (azul) e β-actina (verde). 

 

 

Após a etapa de padronização, avaliamos a expressão de mRNA de IGF-I 

na medula óssea de hamsteres com 90 e 120 dias de infecção e hamsteres controles. 

Vimos que os animais infectados no período de 90 dias de infecção tiveram um 

aumento significante na expressão de mRNA de IGF-I quando comparamos com seu 

grupo controle (Figura 12 A), enquanto que no período de 120 dias pós-infecção, não 

vimos diferença significante em relação ao grupo controle (Figura 12 B). 
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Figura 12- Expressão de mRNA de IGF-I em hamsteres infectados com 2x10
7
 amastigotas 

de L.(L.) infantum, com 90 (A)  e 120 (B) dias de infecção e hamsteres controles. 

*P <0,05, teste de Mann-Whitney. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

A infecção experimental em hamster com as espécies de Leishmania 

causadoras de LV vem sendo utilizada como ferramenta para o estudo dos 

mecanismos imunopatológicos desde 1967 (Ott et al., 1967; Goto e Lindoso, 2004). 

O aspecto mais relevante na utilização desse modelo experimental é a suscetibilidade 

do hamster. Este desenvolve um quadro patológico similar ao homem e ao cão, como 

alterações hematológicas marcadas por leucopenia e anemia, emagrecimento, 

hipergamaglobulinemia, hepatoesplenomegalia e ausência de resposta de células T 

específicas a Leishmania, podendo chegar a óbito (Rodrigues et al., 1992; Requena, 

et al., 2000). 

Um elemento a ser explorado na LV é o mecanismo patológico que leva 

a alterações hematológicas. Muito embora, as citopenias no sangue periférico sejam 

descritas tanto em humanos, cães e/ou modelos experimentais desde os primeiros 

relatos de casos (Sakkas et al., 2007), ainda não se tem um estudo detalhado dos 

componentes celulares e dos fatores que participam desse processo com enfoque na 

medula óssea, já que este é o principal órgão hematopoiético e alvo de replicação de 

Leishmania. Desta forma, propomos no nosso estudo avaliar as alterações 

hematimétricas em dois períodos de infecção e os eventos patológicos na medula 

óssea. 

O nosso primeiro desafio foi detectar o período que começam as 

alterações hematológicas em hamsteres infectados com a cepa de L. (L.) infantum, 

MHOM/BR/1972/LD46, pois não encontramos suporte na literatura que fornecessem 

dados com essa cepa de Leishmania e com a mesma abordagem. Assim, realizamos 

um experimento, no qual acompanhamos a infecção até 225 dias. Durante todo o 

período, analisamos a taxa de sobrevida dos animais e o estabelecimento da infecção 

com a contagem de LDU. Nessa etapa, vimos uma queda na taxa de sobrevida dos 

animais a partir dos 130 dias pós-infecção. Para avaliarmos o estabelecimento da 

infecção fizemos a contagem de LDU aos 90 e 120 dias pós-infecção, quando 

observamos progressão da infecção, mais evidente na avaliação da LDU no baço.  

Ao compararmos nossos dados na literatura, vimos que a disseminação do parasito e 
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o desenvolvimento de sinais clínicos da doença dependem da quantidade de parasitos 

no inóculo e da via utilizada, mas em geral a infecção se estabelece e progride em 

hamsteres (Binhazim et al., 1993; Requena et al., 2000; Riça-Capela et al., 2003, 

Kaye et al., 2004). Com base nesses parâmetros, os dados a serem discutidos aqui 

serão referentes apenas às alterações observadas até 120 dias pós-infecção. 

A primeira alteração hematológica observada nos animais com LV foi a 

trombocitopenia. Esta teve início a partir dos 60 dias de infecção com uma 

diminuição em torno de 16% em comparação ao grupo controle e se manteve até os 

90 dias pós-infecção. Esse dado é bastante interessante, pois a maioria dos estudos 

em hamsteres com LV descrevem alterações apenas na série eritrocítica e/ou 

leucocítica (Marzochi et al., 2004).  Em geral, em humanos com LV, a 

trombocitopenia aparece na fase mais crônica da doença com uma incidência em 

torno de 55-65% (Marwaha et al., 1991; Al-Jurrayan et al., 1995) e em cães em torno 

29,3% dos casos (Ciaramella et al., 2005; Petanides et al., 2008). Em casos humanos, 

os trabalhos referem-se ao sequestro esplênico como a principal causa da destruição 

plaquetária, mas em cães, estudos abordam que a plaquetopenia também pode ser 

resultado de alterações no endotélio devido a vasculite, esplenomegalia, alterações na 

trombocitopoiese ou falha renal e hepática (Ferrer, 1992; Ciaramella et al., 2005). Na 

série eritrocítica, vimos alterações nos animais com LV apenas aos 90 dias de 

infecção no número de hemácias, níveis de hemoglobina e no VCM caracterizando 

uma anemia microcítica normocrômica. Aos 120 dias pós-infecção, não houve 

diferença significante entre os grupos. A literatura descreve a anemia normocítica 

normocrômica como o principal achado em humanos e cães com LV (Michalick e 

Genaro, 2010). As principais causas já relatadas são hemólise, sequestro de 

eritrócitos no baço, diminuição da fluidez lipídica da membrana dos eritrócitos, 

eritropoiese inefetiva, falha renal crônica, perda de sangue e mecanismos auto-

imunes (Gagnaire et al., 2000; Yarali et al., 2002; Lafuse et al., 2013). 

Na série leucocítica, as alterações surgiram a partir dos 90 dias pós-

infecção com uma diminuição de 23,6% dos leucócitos totais nos animais com LV 

em relação ao grupo controle. Além disso, na contagem diferencial, vimos uma 

diminuição no número de linfócitos e neutrófilos, caracterizando um quadro de 

leucopenia com linfopenia e neutropenia absoluta. Aos 120 dias pós-infecção, a 
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diminuição do número total de leucócitos manteve-se nos hamsteres infectados com 

23,0% em comparação aos hamsteres controle, seguida por uma linfopenia, 

monocitopenia e eosinopenia absoluta. Em humanos com LV, a leucopenia, 

neutropenia e eosinopenia são encontradas frequentemente em estudos clínicos e 

laboratoriais (Campos, 1995; Pearson, 1996; Berman, 1997).  Na LVC, estudos 

mostram ocorrência de leucopenia moderada ou grave devido à queda nos valores 

relativos e absolutos de monócitos, eosinófilos, e principalmente de linfócitos 

(Costa-Val et al., 2007; Reis et al., 2006a). Em relação aos fatores que causam a 

leucopenia na LV, alguns estudos relatam o hiperesplenismo como principal causa 

(Cartwright et al., 1948), no entanto, para outros estudos, particularmente em cães 

com LV, a leucopenia tem causas multifatoriais como disfunção medular com 

diminuição na hematopoiese ou recrutamento de leucócitos para outros órgãos 

afetados pela infecção. Além disso, citocinas supressoras também podem ter um 

papel importante nessa alteração (Pinelli et al., 1994, 1995). 

Nas nossas condições experimentais, o hamster com LV desenvolve 

alterações hematológicas significantes, culminando com a pancitopenia em um 

período de 90 dias pós-infecção. A pancitopenia é uma alteração que contribui para a 

severidade da doença ativa na LV, mas ainda não se conhece bem em hamsteres 

experimentalmente infectados. Quando aprofundamos para descobrir as causas que 

levam às alterações hematológicas, basicamente dois fatores são apontados: 

disfunção medular e/ou destruição periférica dessas células. Como a medula óssea é 

o principal órgão hematopoiético, focamos nosso estudo na análise desse órgão em 

hamsteres com LV. Primeiramente, realizamos o mielograma, um exame que permite 

avaliar a proporção mielóide:eritróide (M:E), e as possíveis alterações displásicas nas 

células da medula óssea, pois é um indicador importante da atividade hematopoiética 

na medula óssea (Travlos, 2006, 2011) 

O mielograma dos hamsteres com LV revelou alteração significante no 

índice de maturação mielóide desses animais após 90 dias de infecção, com esse 

dado indicando um aumento nos precursores celulares da linhagem mielóide. Esse 

aumento não refletiu no aumento das células mielóides maduras, o que sugere um 

distúrbio na maturação e/ou diferenciação dessas células. Nos demais parâmetros, 

principalmente na proporção M:E não observamos diferença estatisticamente 
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significante nos períodos de 90 e 120 dias pós-infecção. Reis et al. (2006) viram em 

seu estudo que a proporção M:E aumentada pode estar associada à hiperplasia 

mielóide, resultante do aumento das linhagens de granulócitos, enquanto que uma 

redução da proporção M:E é atribuída à hiperplasia eritróide, resultante do aumento 

da série eritroide. Não observamos no mielograma alterações displásicas nas séries 

mielóide e eritróide. 

No mielograma dos hamsteres com LV, não observamos alterações e 

prosseguimos com o exame histopatológico. Este foi essencial para a detecção de 

lesões importantes na medula óssea, destacando aqui o aumento da celularidade e a 

proliferação macrofágica. O aumento da celularidade foi maior aos 90 dias pós- 

infecção. Esse aumento representa uma hiperplasia nas células da medula óssea 

devido ao processo infeccioso. A proliferação macrofágica, foi observada nos 

animais com LV quando comparados aos sadios onde essa lesão estava ausente. Os 

animais com LV apresentaram uma lesão de intensidade média a severa, no entanto, 

sem diferença significante entre os animais infectados com 90 e 120 pós-infecção. 

Em outros estudos, o de Natami et al. (2000) reportaram aumento do número de 

macrófagos na medula óssea de cães com LV, e Bathia et al. (2011) também 

descreveram aumento do número de macrófagos em 81,2% dos casos humanos com LV.  

Outros estudos relataram hiperplasia monocítica em órgãos linfoides, como medula 

óssea, linfonodos e baço (Mylonakis et al., 2005; Barrouin-Melo et al., 2006; Giunchetti 

et al., 2008). 

No exame histopatológico, partimos para uma análise mais detalhada da 

medula óssea utilizando corantes específicos para determinação de fibrose e/ou 

depósito de ferro. Alguns estudos já descreveram em humanos e/ou cães, que a LV é 

uma doença sistêmica e basicamente fibrótica (Corbett et al., 1993; Souza et al., 

2014). Com essa abordagem, tentamos identificar se as alterações observadas na 

medula óssea, particularmente a proliferação macrofágica, induziam e/ou estavam 

acompanhadas por uma lesão fibrótica. Vimos que os infectados apresentaram um 

aumento significante desta proliferação. Em nossos animais ficou claro o aumento de 

fibras reticulares nos animais infectados em comparação aos controles. Destacamos 

que o padrão de lesão fibrótica foi mais severo nos hamsteres com 90 dias pós-

infecção e que o aumento das fibras reticulares estava presente nas regiões com 
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proliferação macrofágica tanto de distribuição difusa como também focal com 

característica de granuloma. No estudo desenvolvido por Rocha Filho et al. (2000) 

fez-se um acompanhamento em humanos com calazar e descreveram que estes 

apresentavam fibrose na medula óssea. A deposição de ferro não foi observada em 

nossos animais, em contraste ao descrito em outros estudos onde a deposição de ferro 

foi observada nos tecidos de humanos e/ou cães com LV (Dhingra et al., 2010; Souza 

et al., 2014). 

Na LV, sabemos que o hamster é um modelo suscetível e desenvolve a 

doença em sua forma plena, mas um fato interessante é que em todos os parâmetros 

avaliados no exame hematimétrico, mielograma e exame histopatológico, as 

diferenças das alterações foram significantes nos hamsteres com LV aos 90 dias pós-

infecção, com aparente estabilização ou tendência à normalização na fase posterior. 

A leucopenia foi a única alteração que se manteve após esse período. A nossa 

expectativa era que a partir do momento que os animais apresentassem um quadro 

pancitopênico, essa alteração e as demais observadas na medula óssea se 

mantivessem com a progressão do quadro infeccioso.  

 A leucopenia foi a única alteração hematológica que permaneceu aos 

120 dias pós-infecção. Esse dado é bastante interessante, pois como não vimos 

alterações significantes na medula óssea nesse período, o dado pode sugerir que o 

recrutamento de leucócitos para outros órgãos, seja possivelmente o principal 

mecanismo da diminuição dessas células no sangue periférico (Alvar et al., 2004).  

Com relação a série eritrocítica, vimos que na LV já foram relatados 

diferentes mecanismos que promovem alteração nesse compartimento celular em 

outras espécies mas não em hamster. Um estudo de Lafuse et al. (2013) demonstrou 

um aumento de progenitores eritróides no baço e medula óssea de hamster infectado 

com L. donovani, com anemia. Nesse estudo, os autores sugerem que esta alteração 

seja em decorrência da inibição da eritropoiese por citocinas que induzem a apoptose 

de eritroblastos.  No nosso caso, no mielograma vimos uma tendência de aumento 

nos progenitores eritróides de hamsteres com LV com 90 e 120 dias pós-infecção, 

entretanto, somente aos 90 dias esses animais apresentaram anemia. Assim, parece 

haver uma recuperação aos 120 dias pós-infecção, já que não vimos diferenças entre 

os animais controles e animais infectados, nos níveis de hemoglobina e número de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dhingra%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20090232
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eritrócitos. Uma possível explicação é que aconteça uma hematopoiese extramedular 

no baço.  

Em roedores, vários fatores podem estimular a hematopoiese 

extramedular no baço, particularmente, a eritropoiese (Kim, 2010). Realizamos o 

exame histopatológico de baço e fígado em nossos animais e não vimos indicativos 

de hematopoiese extramedular. No entanto, em imprint de baço dos animais 

infectados, na maioria dos casos havia a presença de eritroblastos em diferentes graus 

de diferenciação (dados não mostrados), sugerindo uma possível hematopoiese 

extramedular nesse órgão. Alguns autores relatam que no exame citológico de baço, 

a presença frequente de eritroblastos em diferentes estágios de maturação pode ser 

indicativa de hematopoiese (Johns e Christopher, 2012).  

Ainda focando nas alterações hematológicas, a plaquetopenia foi a 

primeira alteração observada no sangue periférico dos hamsteres com LV. Quando 

analisamos a medula óssea desses animais, não detectamos displasias importantes 

nos megacariócitos. Logo, com base no que já tem sido descrito na literatura, a 

destruição plaquetária no baço pode ser a principal causa nesse modelo (Varma e 

Nassem, 2010).   

Não observamos muitas alterações no mielograma, que nos permitissem 

o entendimento das alterações observadas no sangue periférico, desta forma o exame 

histopalógico da medula óssea foi fundamental para esclarecer o comprometimento 

desse órgão na infecção leishmaniótica, com intensa proliferação e/ou infiltrado de 

macrófagos em todos os casos. Alguns estudos descrevem um aumento de 

macrófagos em medula óssea de humanos e cães com LV, no entanto, não vimos 

nenhum estudo que tenha esclarecido o papel dessas células, particularmente na 

hematopoiese (Anosa e Idowu, 1983). Com a limitação do nosso estudo, não 

conseguimos caracterizar essas células, mas acreditamos que a resposta para os 

mecanismos que levem a dishematopoiese estejam diretamente relacionados ao papel 

funcional desse componente celular na medula óssea. 

Após a tentativa de caracterizar todos os eventos relacionados ao sangue 

periférico e a medula óssea de hamsteres com LV, buscamos ainda entender que 

fatores pudessem estar relacionados às lesões observadas na medula óssea.  
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O IGF-I é um importante promotor de crescimento celular, produzido por 

vários tipos celulares, inclusive macrófagos (Arkins et al., 1993; Ratajczak et al., 

1994). Sabe-se que IGF-I estimula progenitores mielóides e eritróides no processo de 

maturação e/ou diferenciação, mas o conhecimento da sua função, particularmente, 

no processo hematopoiético é ainda incipiente (Correa e Axelrad, 1991; Zumkeller, 

2002). Nos dados obtidos em nosso estudo, IGF-I parece ter uma participação 

importante nas células da medula óssea dos animais com LV, pois havia um aumento 

significante do mesmo nos hamsteres infectados em relação ao grupo controle, aos 

90 dias pós-infecção.  

Visto que a presença de macrófagos foi uma lesão importante na medula 

óssea de hamsteres com LV e que alguns trabalhos mostraram que as mesmas 

produzem IGF-I (Rom et al., 1988), sugerimos que esse aumento de IGF-I esteja 

relacionado a essas células.  Não vimos diferenças no mielograma que evidenciassem 

alguma displasia que representasse problemas de maturação e/ou diferenciação das 

células, o que nos leva a pressupor que o aumento de IGF-I esteja contribuindo para 

a manutenção do processo hematopoiético e que fatores extramedulares sejam os 

principais responsáveis pela citopenia periférica observada nesses animais. Os 

macrófagos estromais fazem parte dos elementos celulares que são essenciais para a 

manutenção das interações entre as células hematopoiéticas e o estroma na medula 

óssea (Geffner et al., 1990). Já foi demonstrado que essas células produzem IGF-I e 

suas proteínas ligadoras (Nagaoka et al., 1990).  Além disso, o IGF-I exerce uma 

influência direta nas células hematopoiéticas. Há estudos relatando que doses 

fisiológicas de IGF-I aumentaram diretamente o crescimento de 

Unidade Formadora de Colônia Eritroblástica (CFU-E) sem depender de outros 

fatores de crescimento e/ou diferenciação (Claustres et al., 1987). Considerando 

essas informações e o fato da Leishmania poder infectar macrófagos estromais 

(Murray et al., 1992) e poder induzi-los a produzir fatores que aumentam a 

mielopoiese (Cotterell et al., 2000), sugere-se a importância dessas células na gênese 

das lesões na medula óssea. Como não se tem nenhum estudo descrevendo 

detalhadamente a função e a localização dos macrófagos na medula óssea na LV, 

estudo aprofundado destes aspectos são necessários em estudos futuros. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

a) Hamster infectado com L.(L.) infantum mostrou ser um bom modelo 

experimental para o estudo da patogenia da pancitopenia da LV; 

b) Hamster desenvolve pancitopenia quando infectados por L. (L.) infantum;  

c) A infecção induz um aumento na celularidade e na proliferação e/ou infiltrado 

macrofágico na medula óssea; 

d) O aumento de fibras reticulares na medula óssea sugere um padrão de lesão 

fibrótica na LV em hamster; 

e) O aumento de IGF-I na medula óssea dos hamsteres com LV, com pancitopenia, 

parece ser um fator importante na mielopoiese. 
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