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A dengue (DEN) é considerada a arbovirose de maior importância

no mundo e possui enorme potencial para causar grandes

epidemias por todo o globo. O envolvimento dos pulmões no

curso da infecção pelos vírus dengue (DENV) vem sendo relatado

na literatura e as principais alterações teciduais incluem a

presença de infiltrado inflamatório mononuclear, espessamento de

septo alveolar e congestão alveolar difusa. O estabelecimento de

modelos animais para estudos de infecções pelos DENV tem sido

um desafio, uma vez que os vírus epidêmicos circulantes não

infectam naturalmente espécies não-humanas. Tais estudos são

de grande relevância para as diversas áreas de pesquisa em

dengue, incluindo imunopatogênese, desenvolvimento de

fármacos e vacinas.

INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA E MOLECULAR DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DENGUE 

SOROTIPO 3 EM PULMÃO DE CAMUNDONGOS BALB/c

OBJETIVO

Verificar possíveis alterações morfológicas, bem como a presença do

RNA viral em amostras de pulmão de camundongos BALB/c

infectados experimentalmente com uma cepa de DENV-3 epidêmica e

não neuroadaptada.
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DESENHO EXPERIMENTAL

Camundongos BALB/c machos, de 2 meses de idade, foram

inoculados com DENV-3 pela via intravenosa. Após 72 horas de

infecção, os animais foram eutanasiados e os pulmões foram

coletados. Parte das amostras foi processada por técnicas padrão para

análises por microscopia de luz e eletrônica de transmissão e outra

parte foi processada objetivando análises por PCR em tempo real.

RESULTADOS

Detecção do genoma viral em 

pulmão de camundongos BALB/c 

infectados experimentalmente 

com o vírus dengue sorotipo 3 

pela via intravenosa

Pulmão

3/12

(28,57%)

Quantificação do genoma viral em pulmão 

de camundongos BALB/c infectados 

experimentalmente com o vírus dengue 

sorotipo 3 pela via intravenosa (cópias 

RNA/ml)

Pulmão

1 ND

2 3,68x104

3 ND

4 ND

5 ND

6 ND

7 4,15x105

8 2,05x104

9 ND

10 ND

11 ND

12 ND

Média/ órgão 3,94x104

Figuras 1-6: [1] Secção histológica de pulmão de camundongo BALB/c não infectado corada com hematoxilina e eosina. Bronquíolos (B), alvéolos (A) e saco alveolares (sa) com ausência de eritócitos em seu lúmen,

septos intralveolares (*) bem preservados e presença de eritrócitos contidos nos capilares sanguíneos (c). Tecido linfoide associado a bronquíolos ( ). Barra= 100µm. [2,3] Secções histológicas de pulmão de

camundongo BALB/c 72h p.i por DENV-3 coradas com hematoxilina e eosina. [2] Extensa área de hemorragia intersticial (h), com foco de hemorragia bronquiolar (hb) e espessamento de septo interalveolar (*). Barra =

200µm [3] Espessamento de septo interalveolar com infiltrado inflamatório (IF), edema em alvéolos (e), compressão alveolar (setas) e congestão capilar (*). Barra = 100µm [4] Secção ultrafina de pulmão de

camundongo BALB/c não infectado contrastada com acetato de uranila e citrato de chumbo. Alvéolos (A), septo intralveolar (*), pneumócito do tipo I (PI). Célula endotelial (CE) e eritrócitos (E) contidos no capilar. Barra=

5µm. [5,6] Secções ultrafinas de pulmão de camundongo BALB/c 72h p.i contrastadas com acetato de uranila e citrato de chumbo. [5] Compressão alveolar (A) devido ao espessamento dos septos intralveolares pela

presença de células inflamatórias mononucleares (CIm); Acúmulo de líquido (e) no capilar. Barra = 5 µm. Célula endotelial (CE). [6] Congestão capilar (C). Célula endotelial (CE). Espessamento de septo interalveolar

(*). Barra = 2 µm
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