
Constatamos em nossas avaliações aumento na frequência de células tronco

progenitoras nos pontos de 14 e 21 dpi (fig. 3 A). Entretanto, esse parece ser

subsidiado principalmente pelo aumento da frequência de células HSC sob o efeito

da infecção (Fig. 3 B e C). Por outro lado, os progenitores mais diferenciados MPP

- CLP e que são subsequentes às HSC, estão diminuídos em frequência em 21 dpi

(Fig. 3 B e D). Esse resultado pode estar relacionado com a redução da frequência

de CLP que gera os precursores linfoides que colonizam o timo, vista nos animais

infectados (Fig. 3 E e F).
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A medula óssea é um órgão dinâmico onde sinais instrutivos e fatores de

crescimento regulam as atividades de quiescência, proliferação, diferenciação,

retenção e mobilização e coordenam hematopoiese. Demostramos que ocorre

parasitismo tissular na medula óssea aos 14 e 21 dias pós infecção (dpi)

próximo a região trabecular do fêmur (Fig. 1A e B respectivamente)

Medula óssea: um alvo da infecção pelo T. cruzi

Estudos do nosso laboratório demostraram que o timo sofre atrofia durante o curso da infecção aguda pelo T. cruzi, que essa, por um lado, está relacionada com o

escape de células CD4+CD8+ (DP) para a periferia, com o significativo aumento do número dessas células em apoptose e a diminuição do potencial proliferativo de

timócitos. O processo de geração de timócitos é dependente da colonização do timo por precursores tímicos recentes (ETP) gerados na medula óssea, entretanto, no

que se refere a tal órgão propriamente dito, são escassos os relatos sobre a geração e diferenciação de precursores linfoides durante a infecção aguda pelo T. cruzi. A

medula óssea é responsável pela produção de todas as linhagens celulares sanguíneas e do sistema imune. A hematopoiese é dependente da homeostase da medula

óssea, onde a subpopulação de células tronco hematopoiéticas (HSC: Lin-Sca1+cKit+FLT3-), podem gerar os progenitores multipotentes (MPP: Lin-Sca1+cKit+FLT3+),

que mantêm sua habilidade para se diferenciar em todos os tipos de células sanguíneas ao avançar pela via de diferenciação para o estado de progenitor comum,

como por exemplo, o progenitor linfoide comum (CLP) definido como Lin-Sca1+cKit+/lowFLT3+IL7R+ que pode colonizar o timo. Dessa forma, no presente trabalho

investigamos se a infecção interfere nos processos de geração e, diferenciação dos progenitores hematopoiéticos relacionados a linfócitos durante a fase aguda da

infecção oral pelo T. cruzi fenômeno esse que também pode estar contribuindo para atrofia do timo. .
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Fig 1. Histologia da medula óssea. (A) Secção de fêmur de um animal infectado em 14 dpi,

a seta indica a presença de ninhos de T. cruzi na medula óssea através do aumento

microscópico de 20x, o insert utilizado foi de 63x. (B) Secção de fêmur de um animal

infectado em 21 dpi, a seta indica a presença de ninhos de T. cruzi na medula óssea

através do aumento microscópico de 20x com insert de 40x. Dados são representativos de

um total de 1 experimento onde foi detectado 3 animais positivos de um total de 5 animais

avaliados.
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Diminuição da celularidade medula óssea
Uma vez que a medula óssea é um órgão alvo na infecção, investigamos as

alterações na quantidade celular como um fator preditivo da quebra da

homeostase no órgão. Os grupos controles e infectados apresentaram

diferenças significativas em relação ao número absoluto de células da medula

óssea, bem como ao número absoluto células positivas e negativas para

marcadores de linhagem (CD3e, CD11b, CD45R/B220, TER-119, Ly-6G e Ly-

6C) em 14 dpi (Fig. 2 A, B e C). Ao decorrer da infecção aguda, em 21 dpi, a

diminuição encontrada foi revertida e a celularidade da medula óssea

apresentou números similares aos encontrados nos animais controles não

infectados (Fig. 2 A, B e C)..
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Fig 2. Número total de células na medula óssea e das populações Lin+ e Lin- em animais

controles (CT) e infectados em até três pontos de análise 7, 14 e 21 dpi. (A) Número absoluto

de células da medula óssea. (B) Número absoluto de células Lin+. (C) Número absoluto de

células Lin-. As barras horizontais representam a mediana de 4 a 11 animais agrupados de

um total de 3 experimentos independentes com 3 a 5 animais em cada. A diferença estatística

significativa foi representada por: * = p< 0.05, ** = p< 0.001, *** = p< 0.0001.
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Fig 3. Avaliação da diferenciação de progenitores na medula óssea em animais controles (CO) e

infectados (INF) em 7, 14 e 21 dpi (A) e 21 dpi (B,C,D,E e F). (A) Frequência de células

progenitoras. (B) Overlay representativo da análise de HSC e MPP_CLP, em controle FMO

FLT3, CT em verde e INF em azul. (C) frequência de HSC. (D) frequência de MPP_CLP. (E)

Dotplot representativo da análise de CLP. (F) frequência de CLP. As barras horizontais

representam a mediana de 8 a 17 animais agrupados de um total de 4 experimentos

independentes com 3 a 5 animais em cada. A diferença estatística significativa foi representada

por: * = p< 0.05, ** = p< 0.001, *** = p< 0.0001.

Suporte tecnológico: Plataforma Multiusuário de Citometria de Fluxo – Núcleo de Purificação Celular  do Instituto Oswaldo Cruz

Conclusão
Em conjunto, os resultados obtidos fornecem fortes evidências que as alterações

no processo de hematopoiese podem estar correlacionadas com a atrofia do timo

que ocorre durante a infecção aguda pelo T. cruzi.
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