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OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é determinar os efeitos da desnutrição proteica na

microarquitetura esplênica e na distribuição e localização de subpopulações

de linfócitos no baço de camundongos BALB/c infectados com L. infantum.

A desnutrição proteica é considerada um fator de risco primário para o

desenvolvimento da leishmaniose visceral (LV). No entanto, as bases

imunológicas desta associação são principalmente desconhecidas. Usando um

modelo murino de desnutrição proteica e infecção por Leishmania infantum,

nosso grupo demonstrou que animais alimentados com dietas isocalóricas,

controle ou com baixa proteína exibiram uma diferença significativa no peso

corporal, nas subpopulações de células T e na produção de citocinas.

Camundongos desnutridos apresentaram redução significativa do peso do baço,

diminuição dos níveis de CXCL9 e CXCL10, aumento das porcentagens de

células T e diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias. Tais resultados

sugerem defeitos na migração celular que podem estar relacionados a alterações

na microarquitetura esplênica e desregulação da quantidade e distribuição dos

componentes da matriz extracelular em animais desnutridos e infectados.

INTRODUÇÃO

A desnutrição proteica altera a expressão de moléculas de matriz extracelular e induz

desorganização da polpa branca esplênica. Estas alterações pela desnutrição prévia à

infecção, fazem ainda mais vulnerável este tecido à proliferação do parasito, o que pode

acelerar os processos patológicos observados no curso natural da LV e pode estar

relacionado às formas mais graves da doença em indivíduos desnutridos.

Análise da distribuição e localização de subpopulações linfocitárias e da expressão de moléculas de 

matriz extracelular no baço de camundongos desnutridos e infectados com Leishmania infantum
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Laminina Fibronectina

Figura 2. Detecção e quantificação de laminina e fibronectina no baço de

animais desnutridos e infectados com L. infantum. A quantificação foi feita

em termos de percentagem por área analisada. A prancha à esquerda mostra

imagens representativas da imuno-histoquímica para cada grupo. Barra:

100µm. O gráfico à direita representa a media ± SD (n=6 em cada grupo).

Diferença estatística devido à dieta (a) foi determinada usando ANOVA a duas

vias com Kruskal-Wallis test (p < 0.001).

Independentemente ou em sinergia, a desnutrição proteica e infecção com L.

infantum alteram a microarquitetura esplênica de camundongos BALB/c (Fig.1A

e Tabela 1). A desnutrição prévia à infecção diminui significativamente o número

de folículos linfoides no baço de animais infectados (Fig. 1B e Tabela 1).

Desenho experimental. Camundongos machos BALB/c foram

alimentados com uma dieta de 14% (CP) ou 4% (LP) de proteína

durante 21 dias. No dia 7 de dieta, a metade dos animais foi

infectada com L. infantum e a outra metade recebeu uma injeção de

solução salina. CP: animais alimentados com dieta de 14%; LP:

animais alimentados com dieta de 4%; CPi: animais alimentados

com dieta de 14% e infectados; LPi: animais alimentados com dieta

de 4% e infectados. Duas semanas mais tarde, os animais foram

sacrificados e diferentes parâmetros de infecção e imunológicos

foram avaliados.(n=12 cada grupo)

CONCLUSÃO

Figura 1. Microarquitetura esplênica de camundongos

BALB/c desnutridos e infectados com L. infantum. A-

Imagens representativas de um baço com polpa branca

organizada (CP), polpa branca moderadamente desorganizada

(LP e CPI), e polpa branca altamente desorganizada (LPI). B -

Quantificação do número de folículos/mm2. Diferenças

estatísticas devido à dieta: a p<0.001, infecção: b p<0.001 e

interação entre dieta e infecção: c p<0.05. (n=4 cada grupo).
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Tabela 1. Organização da polpa branca esplênica em camundongos submetidos à 

desnutrição proteica e infectados com Leishmania infantum

A desnutrição proteica altera a distribuição de fibronectina e laminina em

camundongos BALB/c infectados com L. infantum (Fig. 2). A alteração na

distribuição de fibronectina e laminina poderia comprometer os processos de

migração e localização de linfócitos B e T no órgão.

A expressão de MMP-10 aumenta significativamente no baço de camundongos

desnutridos e infectados com L. infantum (Fig. 3). O aumento de MMP-10 sugere

intensa atividade de remodelação da matriz extracelular na tentativa de recuperar

a homeostase do tecido visto que a fibronectina e laminina estão aumentadas

em animais desnutridos. Esse aumento está inversamente correlacionado com a

quantidade de TIMP1, cujos níveis estão significativamente diminuídos em

animais desnutridos e infectados (Fig. 3C).

Figura 3. Análise da expressão de MMP10 e TIMP1 no baço de

camundongos desnutridos e infectados com L. infantum. A - Imagens

representativas da expressão de MMP-10. Barra = 25 µm. B - Quantificação

da expressão de MMP-10. Diferença estatística devido à dieta: a p<0.0001

O gráfico representa a media ± SD (n=4 CP; n=6 Cpi, LP e LPi). Os níveis

de TIMP1 foram determinados por ELISA no fluido intersticial esplênico.

Diferença devido à dieta: a (p<0.01); infecção: b (p<0.05). (n = 6 cada

grupo). Diferenças estatísticas foram determinadas usando uma ANOVA a

duas vias com Bonferroni pos-hoc test.

BA C

A desnutrição proteica altera a compartimentalização folicular no baço de

camundongos BALB/c (Fig.4). A desnutrição e a infecção alteram a percentagem

de CD4+ tanto na região folicular como na polpa vermelha do baço de

camundongos BALB/c (Fig. 5)

A
B

Figura 4. Imunohistoquímica de CD4+ no baço. A- Imagens

representativas da marcação de CD4+ na bainha perioarteriolar nos

grupos experimentais. Barra = 100 µm. B - Relação da área bainha

perioarteriolar/polpa branca no baço. Diferença estatística devido à

dieta: a p<0.001 foi determinada usando ANOVA a duas vias com

Bonferroni pos-hoc test. (n = 6 cada grupo).

Figura 5. Análise da percentagem / mm2 de linfócitos T CD4+ no

baço de camundongos desnutridos e infectados com L. infantum.

A - Folículo. B – Polpa vermelha MMP-10. Diferença estatística devido à

dieta: a (p<0.01); infecção: b (p<0.05) foi determinada usando ANOVA a

duas vias com Bonferroni pos-hoc test. . (n = 3 cada grupo).


