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RESUMO 

 
A desnutrição protéico-calórica é a forma mais comum de deficiência nutricional 

e a causa mais freqüente de imunodeficiência secundária. A leishmaniose visceral é 

uma forma grave de leishmaniose causada por parasitos do complexo Leishmania 

donovani: Leishmania chagasi/infantum e Leishmania donovani, que replicam nas 

células do sistema fagocitário mononuclear principalmente no fígado, baço e medula 

óssea. Vários estudos mostram que indivíduos desnutridos têm uma incidência maior 

de infecções e desenvolvem formas mais graves dessas doenças. A desnutrição altera 

os mecanismos de defesa do indivíduo, facilitando a invasão e proliferação do agente 

infeccioso no organismo. A infecção por sua vez agrava o quadro de deficiência 

nutricional pré-existente.  Dessa forma, tendo em vista que a desnutrição protéico-

calórica é considerada como um fator de risco para a leishmaniose visceral, este 

estudo teve como objetivo avaliar sua influência na resposta de camundongos BALB/c 

à infecção por L. infantum, com especial ênfase para as alterações detectadas no 

fígado e baço. Para isso, os animais foram divididos em dois grupos: um alimentado 

com uma dieta controle (contendo 14% de caseína) e outro alimentado com uma dieta 

hipoprotéica (4,5% de caseína). Após oito semanas de dieta, os animais foram 

inoculados com 1x107 promastigotas de L. infantum e quatro semanas depois foram 

eutanasiados, tendo o baço e o fígado removidos para quantificação de parasitos e 

análises macro e microscópicas.  Detectou-se um aumento da carga parasitária por 

miligrama de tecido no baço e fígado associado a uma menor área e número de 

granulomas no tecido hepático nos animais desnutridos em comparação com os 

animais controle infectados. Além disso, a maioria das alterações hepáticas 

encontradas foram mais freqüentes e mais intensas nos animais desnutridos 

infectados em comparação com os animais controle. No baço, tanto no grupo controle 

quanto no desnutrido o tamanho dos folículos linfóides e a área da polpa branca foram 

maiores nos animais infectados em relação aos não infectados, no entanto, foram 

menores nos animais desnutridos em comparação com os animais controle. Dessa 

forma o presente estudo mostrou que a desnutrição foi capaz de diminuir a resposta 

inflamatória à infecção por L. infantum, pois prejudicou a formação de granulomas e 

potencializou as lesões teciduais. 
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ABSTRACT 

 

The energy-protein malnutrition is the most common nutritional deficiency 

and one of the most frequent causes of immunodeficiency. Visceral 

leishmaniasis is the most devasting form of leishmaniasis caused by parasites 

of the Leishmania donovani complex: Leishmania chagasi/infantum and 

Leishmania donovani, which replicate in cells of the mononuclear phagocyte 

system in the liver, spleen and bone marrow. Several studies have shown that 

malnourished individuals have a higher incidence of infections and develop 

more severe forms of this disease. Malnutrition alters the host defense 

mechanisms and facilitates the invasion and spread of the infectious agent in 

the body. On other hand, the infection aggravates the situation of nutritional 

deficiency already established. Thus, considering that protein-energy 

malnutrition is a risk factor for visceral leishmaniasis, the aim of this study was 

to evaluate its influence on the response of BALB/c mice to infection with L. 

infantum, mainly the changes detected in the liver and spleen. For this, the 

animals were divided into two groups: one fed with a control diet (containing 

14% casein) and another fed with a low protein diet (4.5% casein). After eight 

weeks of diet, animals were inoculated with 1 x 107 promastigotes of L. 

infantum and four weeks later they were sacrificed, and the spleen and liver 

were removed for parasite quantification and microscopic analysis. It was 

detected an increase in parasite burden per milligram of tissue in the spleen 

and liver associated with a smaller area and number of granulomas in liver 

tissue in malnourished animals compared with control infected animals. 

Moreover, the majority of liver abnormalities were more frequent and more 

severe in infected malnourished animals compared with control animals. In the 

spleen, the size of lymphoid follicles and the area of white pulp were higher  in 

control and malnourished infected animals compared to uninfected animals, 

however, they were lower in malnourished animals compared with control 

animals. Thus, this study shows that malnutrition was able to decrease the 

response to infection by L. infantum since it impaired the formation of 

granulomas and worsened tissue lesions. 

 
 



xii 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

AIN-93 – American Institute of Nutrition (1993) 

ANOVA – Análise de Variância 

ATP – Adenosina Trifosfato 

CI – Controle Infectado 

CNI – Controle não Infectado 

DI – Desnutrido Infectado 

DMEM – Meio Dulbecco's Modified Eagle 

DNI – Desnutrido não Infectado 

EDTA – Ácido Etileno Diamino Tetracético 

EPM: Erro Padrão da Média 

EROs – Espécies Reativas de Oxigênio 

HE – Hematoxilina e Eosina 

IFN-γγγγ Interferon gama 

IL – Interleucina  

iNOS – Oxido Nítrico Sintase Induzível 

LV – Leishmaniose Visceral 

MHC – Complexo de Histocompatibilidade Principal 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

MO – Microscópio Óptico 

NO – Óxido Nítrico 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

PBS – Solução Salina Tamponada Fosfatada 

PHOX – Enzima oxidase fagocítica 

RPMI: Meio Roswell Park Memorial Institute 

SFB – Soro Fetal Bovino 

TGF-β - Fator Transformador de Crescimento Beta 

TNF-α - Fator de Necrose Tumoral Alfa 

UNICEF – United Nations Children's Fund (Fundo das Nações Unidas para 

Infância) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiv 
 

 
LISTA DE FIGURAS 
 

FIGURA 1: Ciclo de vida dos parasitos do gênero Leishmania .................04 
 
FIGURA 2: Unidade funcional do fígado. Lóbulo hepático clássico..........14 
 
FIGURA 3: Obtenção das imagens através do Leica Aplication Suíte 
(versão 2.4.1)....................................................................................................27 
 
FIGURA 4: Análise das imagens através do software Leica Qwim plus 
versão 3.0 ........................................................................................................28 
 
FIGURA 5: Diferenças no aspecto dos camundongos BALB/c submetidos 
à dieta hipoprotéica e dieta controle direita.................................................32 
 
FIGURA 6: Aspecto macroscópico dos órgãos dos animais estudados...36 
 
FIGURA 7: Principais alterações histológicas encontradas no fígado de 
camundongos BALB/c pertencentes ao grupo controle.............................43 
 
FIGURA 8: Principais alterações histológicas encontradas no fígado de 
camundongos BALB/c pertencentes ao grupo desnutrido não infectado 
...........................................................................................................................44 
 
FIGURA 9: Principais alterações histológicas encontradas no fígado de 
camundongos BALB/c pertencentes ao grupo desnutrido infectado........45 
 
FIGURA 10: Avaliação do parênquima hepático de camundongos BALB/c 
alimentados com dietas controle e hipoprotéica infectados ou não com L. 
infantum, corado com prata Amoniacal de Gomori para colágeno do tipo 
III........................................................................................................................46 
 
FIGURA 11: Análises histológicas do baço de camundongos BALB/c 
alimentados com diferentes dietas infectados ou não com L. 
infantum............................................................................................................50 

 

 
 
 
 
 



xv 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

GRÁFICO 1: Avaliação semanal da massa corporal de camundongos 

BALB/c alimntados com dietas controle ou hipoprotéica, infectados ou 

não com L. infantum........................................................................................32 

 

GRÁFICO 2: Concentração sérica de proteínas totais (A), albumina (B), 

globulinas (C) e glicose (D) em camundongos BALB/c alimentados com 

dietas controle ou hipoprotéica, infectados ou não com L. 

infantum............................................................................................................34 

 

GRÁFICO 3: Massa do fígado (A) e do baço (B) de camundongos BALB/c 

alimentados com dietas controle ou hipoprotéica, infectados ou não com 

L. infantum.......................................................................................................37 

 

GRÁFICO 4: Carga parasitária hepática de camundongos BALB/c 

alimentados com dietas controle ou hipoprotéica.......................................38 

 

GRÁFICO 5: Carga parasitária esplênica de camundongos BALB/c 

alimentados com dietas controle ou hipoprotéica.......................................39 

 

GRÁFICO 6:  Número e tamanho dos granulomas presentes no fígado de 

camundongos BALB/c alimentados com dietas controle ou hipoprotéica, 

infectados ou não com L. infantum...............................................................48 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



xvi 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Composição das dietas experimentais.........................................18 

 

Tabela 2: Reagentes do kit comercial Labtest Diagnóstica S A
®
 para 

determinar a concentração sérica de proteínas totais.................................20 

 

Tabela 3: Reagentes do kit comercial Labtest Diagnóstica S A
®
 para 

determinar a concentração sérica de albumina............................................21 

 

Tabela 4: Reagentes do kit comercial Labtest Diagnóstica S A
®
 para 

determinar a concentração sérica de glicose...............................................22 

 

Tabela 5: Frequência de lesões observadas em microscopia óptica no 

fígado de camundongos BALB/c submetidos às dietas controle e 

hipoprotéica, infectados ou não por L. infantum.........................................42 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– INTRODUÇÃO



1 

1.1 – As Leishmanioses 

 

As leishmanioses são doenças causadas por cerca de 20 espécies do 

gênero Leishmania que são parasitos celulares obrigatórios do sistema 

fagocitário mononuclear e são transmitidas a seres humanos por 30 diferentes 

espécies de vetores flebotomíneos (Herwaldt, 1999). O resultado da infecção 

depende da espécie infectante e do estado imune do hospedeiro, variando 

desde uma infecção subclínica, a uma doença visceral caracterizada por um 

intenso parasitismo no baço, fígado e medula óssea (Nylen & Sacks, 2007). 

A leishmaniose se apresenta em dois tipos: visceral e tegumentar, cada 

um com manifestações distintas. A leishmaniose tegumentar americana é uma 

doença que acomete a pele e mucosas e apresenta diferentes formas clínicas: 

leishmaniose cutânea, leishmaniose cutâneo mucosa, leishmaniose cutânea 

disseminada e leishmaniose cutânea difusa. As formas cutânea, cutâneo 

mucosa e cutânea disseminada são causadas, principalmente, pela Leishmania 

braziliensis e a leishmaniose cutânea difusa pela Leishmania. amazonensis 

(Carvalho et al., 2005). A leishmaniose cutânea, forma mais comum da doença, 

é caracterizada pela presença de uma ou várias úlceras que aparecem na 

maioria das vezes em áreas expostas. A leishmaniose cutâneo-mucosa ocorre 

concomitantemente ou anos após um quadro de leishmaniose cutânea, 

podendo progredir para uma intensa destruição tecidual da mucosa nasal e 

tornar-se uma doença grave. A forma difusa é marcada pela presença de 

nódulos e lesões infiltradas de maneira difusa pelo tegumento, e os pacientes 

são anérgicos aos antígenos de Leishmania. A forma disseminada apresenta 

várias lesões que podem ser acneiformes, papulosas ou ulceradas. Essas 

lesões surgem de forma abrupta, sugerindo, assim, uma disseminação 

hematogênica do parasito (Guimarães et al., 2005). 

A leishmaniose visceral (LV) é o tipo mais destrutivo das leishmanioses e 

é causada pela invasão das células do sistema mononuclear fagocitário, 

presentes principalmente no baço, fígado e medula óssea (Garg & Dube, 

2006), podendo apresentar um quadro subclínico ou progredir para uma 

doença fatal (Stager, et al., 2000). É uma doença inflamatória crônica (Kumar 
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et al., 2007), causada por parasitos do complexo Leishmania donovani - 

Leishmania donovani na África e na Índia (Velho Mundo) e Leishmania 

infantum/chagasi na região do Mediterrâneo, na Ásia e América do Sul (Novo 

Mundo) (Lukes, 2007).  

Além dos tipos citados acima, existe também uma forma da doença 

chamada leishmaniose dérmica pós calazar que ocorre principalmente na India 

e no Sudão e manifesta-se como pápulas, nódulos ou máculas na pele (Zijlstra 

et al., 2003). Este quadro é uma complicação da leishmaniose visceral que se 

desenvolve de 6 meses a 5 anos após uma infecção causada por L. donovani 

não tratada ou incompletamente tratada (Rathi et al., 2005).  

A principal forma de transmissão do parasito para o homem e outros 

hospedeiros mamíferos é através da picada de fêmeas de dípteros da família 

Psychodidae, subfamília Phebotominae, conhecidos genericamente por 

flebotomíneos. O Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis é a principal espécie 

transmissora da L. infantum no Brasil (Gontijo & Melo, 2004). 

A cada ano, são descritos cerca de 500.000 novos casos de LV no 

mundo, sendo que as crianças e os adultos jovens são os principais afetados. 

A doença ocorre em 88 países e um total de 350 milhões de pessoas está em 

risco (Desjeux, 2004). É responsável por uma mortalidade e morbidade 

significativas nos países em desenvolvimento, principalmente Índia, Sudão, 

Nepal, Bangladesh e Brasil (Guerin et al., 2002).  

No Brasil, três mil novos casos são relatados a cada ano em 19 estados, 

principalmente os da região Nordeste do país como Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. A doença está se 

espalhando pelo país e vários surtos foram registrados nos últimos anos em 

regiões onde não era freqüente, como por exemplo, na cidade de Belo 

Horizonte, MG (Xavier et al., 2006; Sant’Ana et al., 2007).  

Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento da LV estão: 

a migração de áreas rurais endêmicas para áreas urbanas não endêmicas, o 

contato com o vetor, condições sanitárias ruins, a desnutrição e a presença do 

cão que é o principal reservatório da doença (Desjeux, 2001). A pele de cães 

infectados com Leishmania é o principal reservatório tecidual de parasitos, 

tanto nos sintomáticos como nos assintomáticos (Solano-Gallego et al., 2001). 
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Apesar da significativa mortalidade, a maioria das pessoas com sorologia 

positiva nunca desenvolve a doença, apenas cerca de 20% podem apresentar 

sintomas (Caldas et al., 2001). As principais manifestações clínicas da 

leishmaniose visceral são: febre, fraqueza, fadiga, perda de apetite, perda de 

peso, anemia e aumento dos linfonodos, do baço e fígado. Pancitopenia 

progressiva, leucopenia, trombocitopenia e hipergamaglobulinemia também 

são comuns na doença (Antinori et al., 2007; Chappuis et al., 2007). Com o 

tempo, se não tratada, pode causar uma grave caquexia, hemorragia e mesmo 

a morte do paciente (Nylén & Sacks, 2007).  

A gravidade da LV não está associada somente a sua alta incidência e 

ampla distribuição, mas também à possibilidade da doença assumir formas 

graves e letais quando acompanhada de deficiências nutricionais e infecções 

concomitantes (Gontijo & Melo, 2004). Muitas mortes associadas com a doença 

são causadas por infecções secundárias que aparecem como resultado da 

imunossupressão dos pacientes (Kaye et al., 2004). 

A terapia padrão para a LV é o antimônio pentavalente. Em regiões com 

alta prevalência de resistência a essa droga, tais como a Índia, o tratamento é 

feito com a anfotericina. Ambos os tratamentos têm desvantagens devido à 

administração parenteral prolongada (3-4 semanas) e a sua toxidade. Novas 

drogas estão sendo avaliadas atualmente incluindo paromicina e miltefosina, 

sendo essa última administrada por via oral (Nylen & Sacks, 2007).  

O ciclo de vida do parasito causador da doença tem duas formas distintas 

(figura 1): a forma promastigota, encontrada no intestino do inseto vetor e a 

forma amastigota que se desenvolve dentro de células do hospedeiro 

mamífero. As fêmeas da espécie L. longipalpis transmitem a doença durante o 

repasto sanguíneo, pela inoculação de formas promastigotas na pele do 

indivíduo. Uma vez transmitidos, os parasitos são internalizados pelas células 

dendríticas e macrófagos na derme do hospedeiro, onde perdem seu flagelo e 

se transformam em formas amastigotas, que se multiplicam e sobrevivem 

dentro dos fagolisossomos através de uma complexa interação parasito-

hospedeiro. As amastigotas então destroem a célula hospedeira e disseminam 

através do sistema sanguíneo e linfático infectando outros monócitos e 

macrófagos do sistema mononuclear fagocitário. A medula óssea, o baço e o 

fígado são os sítios mais comuns dessa infecção (Chappuis et al., 2007). 
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FIGURA 1. Ciclo de vida dos parasitos do gênero Leishmania. Extraído de Chappuis et 

al., 2007 com algumas adaptações. 
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1.2 – Interação Parasito-Hospedeiro na Leishmaniose Visceral 

 

Modelos experimentais de LV têm sido desenvolvidos em hamsters e em 

camundongos e têm permitido melhor entendimento sobre o curso da doença e 

o desenvolvimento da resposta imune (Oliveira et al., 2004). O controle da 

infecção por Leishmania está associado à resposta imune mediada por células. 

A interleucina-12 (IL-12), produzida por monócitos, macrófagos e células 

dendríticas é um dos mais importantes componentes da fase inicial. Sua 

principal função é estimular a diferenciação e proliferação das células T CD4+ 

em células do tipo Th1, citotoxidade e produção de interferon gama (IFN-γ) 

pelas células Natural Killer (NK). O IFN-γ também é uma citocina importante na 

resposta do hospedeiro à Leishmania. Juntamente com o fator de necrose 

tumoral (TNF-α), o IFN-γ ativa a enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) 

nos macrófagos, levando à produção de óxido nítrico (NO), e  a enzima oxidase 

fagocítica (PHOX), responsável pelas produção das espécies reativas de 

oxigênio (EROs) o que culmina na morte do parasito (Murray & Nathan, 1999; 

Bacellar & Carvalho, 2005; Murray et al., 2006).  

A produção de NO é um dos mecanismos efetores chave na atividade 

leishmanicida (Liese et al., 2008). Em modelos experimentais, a presença de 

elevados níveis deste composto nos macrófagos está relacionada com a 

destruição das formas amastigotas de Leishmania e o controle da infecção, 

enquanto baixos níveis resultam na persistência do parasito e a incapacidade 

de controlar a infecção (Bacellar & Carvalho, 2005).  

Nos pacientes sintomáticos, ocorre multiplicação acelerada dos parasitos 

e a resposta do tipo Th1 pode estar suprimida. Dessa forma, tanto em modelos 

experimentais quanto em seres humanos, as citocinas relacionadas às células 

do tipo Th2 (IL-4, IL-10 e o fator transformador de crescimento - TGF-β) 

redirecionam as respostas dos linfócitos CD4+ inibindo a secreção de citocinas 

pró-inflamatórias (IL-12 e IFN-γ), inibindo a ativação dos macrófagos e 

perpetuando assim a infecção intracelular (Ghalib et al., 1993; Wilson et al, 

1998). 

Indivíduos infectados e que manifestam a LV têm elevados níveis de IL-10 

no soro. Essa citocina pode ser produzida por vários tipos de células e tem 
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efeitos tanto na resposta imune inata quanto na resposta imune adquirida. 

Embora seus altos níveis ajudem a limitar a patologia mediada pelo sistema 

imune, especialmente no fígado, suas atividades imunossupressoras podem 

promover a sobrevivência e o crescimento do parasito e, portanto, favorecer a 

progressão da doença. Além disso, a IL-10 também pode suprimir a 

apresentação de antígenos pelas células dendríticas e pelos macrófagos por 

inibir a produção de IL-12 e a expressão de moléculas co-estimuladoras e de 

moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) de classe II 

(Nylen & Sacks, 2007). 

 

1.3 – A Resposta Granulomatosa na Leishmaniose Visceral 

 

Os granulomas são estruturas funcionais anatomicamente arredondadas 

que auxiliam na limitação de uma infecção, destruição e remoção do agente 

infeccioso e reparação da injúria tecidual. A inflamação granulomatosa é 

conhecida como uma reação histopatológica distinta e pode ser induzida por 

um conjunto de estímulos, incluindo uma variedade de doenças infecciosas. 

Esta reação é capaz de exercer tanto ações altamente benéficas quanto ações 

potencialmente destrutivas (Murray, 2001). 

Os granulomas são caracterizados por uma resposta imune antígeno-

específica mediada por células mononucleares tais como macrófagos 

residentes, monócitos do sangue, células T e células dendríticas. Os 

granulomas desenvolvem-se lentamente e persistem por longos períodos. Na 

maioria das vezes, são provocados por patógenos intracelulares e sua eficácia 

depende sobretudo, de determinantes do hospedeiro e do patógeno (Murray, 

2001). As infecções intracelulares associadas com esse tipo de inflamação 

incluem a hanseníase (Goulart et al., 2002), a tuberculose (Russell et al., 

2009), a histoplasmose (Heninger et al., 2006), a sífilis (Ficarra & Carlos, 2009) 

e a leishmaniose (Sant’ana et al., 2007). Outras enfermidades como a 

esquistossomose, causada por helminto (Andrade, 2004) e a sarcoidose 

(Miliauskas et al., 2010), uma doença não infecciosa, também são 

caracterizadas pela formação de granulomas. 
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A resposta granulomatosa representa uma forma de inflamação crônica, 

onde os neutrófilos estão ausentes e os fagócitos mononucleares 

(principalmente os macrófagos residentes) predominam, formando um centro 

multinucleado com várias células. Em granulomas imunologicamente ativos, ou 

maduros, células adicionais são recrutadas para agir contra o patógeno. Entre 

elas estão incluídas células dendríticas apresentadoras de antígeno, células T 

secretoras de citocinas e monócitos do sangue, que se alojam formando um 

manto celular em torno do centro constituído de macrófagos residentes 

infectados. Em alguns casos, células B, plasmócitos e eosinófilos são também 

atraídos para o local (Murray & Nathan, 1999; Murray, 2001).  

Os mecanismos envolvidos da formação do granuloma estão ligados à 

resposta imune celular do tipo Th1 na defesa contra Leishmania. Entre esses 

eventos, estão incluídos produção das citocinas IL-2, IL-12, IFN-γ e TNF, 

recrutamento de fagócitos mononucleares, ativação destes por IFN-γ e TNF e 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e NO (Baker et al., 1999; 

Murray, 2001; Engwerda et al., 2004; Malla & Mahajan, 2006).  

 

1.4 – Desnutrição Protéico-calórica 

 

As quatro principais deficiências nutricionais que ocorrem nos países em 

desenvolvimento são: a desnutrição protéico-calórica, xeroftalmia, anemias 

nutricionais e distúrbios relacionados à deficiência de iodo. Destas, a 

desnutrição protéico-calórica é a mais prevalente e a de mais difícil controle 

(Lathan, 1990; Stephenson et al., 2000). 

A desnutrição protéico-calórica, apesar de comportar quadros clínicos 

bastante diversos, é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

sendo uma condição patológica resultante da baixa ingestão em várias 

proporções de proteínas e calorias. Ela corre mais freqüentemente em crianças 

com menos de cinco anos de idade, sendo o tipo mais comum de desnutrição e 

atingindo quase um bilhão de pessoas no mundo (Monteiro & Réa, 1977; 

Borelli et al., 2004). Além disso, a desnutrição protéico-calórica está 

comumente associada com infecções (Schaible & Kaufmann, 2007), tais como 
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o sarampo (Salama et al., 2001), a diarréia associada a Escherichia coli (Oliva 

et al., 1997), a esquistossomose (Coutinho et al., 1997; Simões et al., 2002), a 

malária (Müller et al., 2003),  a infecção respiratória aguda (Duarte & Botelho, 

2000; Cantagalli et al., 2010) e a tuberculose (Alves et al., 2000; Santo et al., 

2003).  

A desnutrição infantil continua a ser um dos principais problemas de 

saúde pública do mundo, devido a sua magnitude e conseqüências 

desastrosas para o crescimento, desenvolvimento e sobrevivência das 

crianças. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a 

OMS, há uma estimativa mundial de 190 milhões de crianças menores de cinco 

anos cronicamente desnutridas. Apesar da recente queda de sua prevalência 

mundial, mais de 50% das mortes de crianças com essa faixa etária nos países 

em desenvolvimento é influenciada pela desnutrição, em alguma de suas 

formas. No Brasil, a desnutrição atinge 31% das crianças menores de cinco 

anos e nas regiões mais pobres, como o caso do Norte e Nordeste, chega a 

60% (Monte, 2000; Machado & Vieira, 2004).   

A desnutrição protéico-calórica pode estar associada a vários fatores 

como baixo nível sócio-econômico, estado nutricional materno durante a 

gestação, baixo peso ao nascer, desmame precoce, vulnerabilidade de 

lactentes aos processos infecciosos, falta de saneamento básico, precárias 

condições de moradia, difícil acesso aos serviços de saúde, baixa escolaridade 

dos pais, fraco vínculo entre mãe e filho e desagregação familiar (Romani & 

Lira, 2004; Oliveira et al., 2009). 

 

1.5 – Desnutrição Protéico-Calórica em Modelos Experimentais 

 

 

Trabalhos conduzidos em diversas populações humanas de diferentes 

países em desenvolvimento são importantes por permitirem a identificação das 

regiões mais afetadas e a conseqüente intervenção de organizações 

humanitárias e do governo local. Além disso, trabalhos utilizando animais de 

laboratório, principalmente ratos e camundongos alimentados com dietas 
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contendo baixa concentração de proteínas têm sido muito úteis no estudo dos 

efeitos da desnutrição, trazendo uma grande quantidade de informações a 

respeito dos mecanismos envolvidos na imunodeficiência e na maior 

susceptibilidade a infecções (França et al., 2009). 

Há numerosas fontes de proteínas que podem ser usadas na preparação 

de dietas para roedores (Reeves, 1997). A caseína, por ser uma das proteínas 

mais bem caracterizadas química, física e geneticamente (Swaisgood, 1992) é 

a fonte de preferência. Além disso, sua composição de aminoácidos é 

adequada, e ela é facilmente acessível e tem baixo custo (Reeves, 1997).  

A caseína representa cerca de 80% das proteínas do leite da maioria das 

espécies de mamíferos (Cosenza et al., 2002; Ramunno et al., 2004) e constitui 

um grupo heterogêneo de fosfoproteínas agregadas em grandes estruturas 

chamadas micelas (Rijkels, 2002; Bramanti, et al., 2003). É a principal fonte de 

aminoácidos, cálcio, fosfato e diversos peptídeos bioativos para neonatos 

(Rijkels, 2002). Esses peptídeos bioativos têm efeitos no sistema 

cardiovascular, sistema nervoso, sistema imune e estado nutricional (Silva & 

Malcata, 2005).  

Dessa forma, como sua utilização já é bem descrita na literatura no 

preparo de dieta para roedores (Anstead et al., 2001; Xavier et al., 2007; Fock 

et al., 2009; Malafaia et al., 2009; Serafim et al., 2010), a caseína foi o 

ingrediente escolhido como fonte de proteínas para a dieta experimental do 

presente estudo.   

 

1.6 – Desnutrição Protéico-Calórica e Imunidade 

 

Existe uma relação dinâmica entre doença, imunidade e nutrição. Uma 

vez que a imunidade do hospedeiro depende da replicação celular e da síntese 

protéica, esta é fortemente afetada pelo estado nutricional do indivíduo, que 

determina a habilidade metabólica celular e a eficiência pela qual a célula 

reage aos estímulos, iniciando e perpetuando as respostas imunes (Brunetto et 

al., 2007). A dieta, portanto tem forte influência sobre o sistema imune do 

indivíduo (Borelli et al., 2004).  
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A desnutrição modifica a defesa do organismo, tendo efeitos tanto na 

resposta imune inata quanto na adaptativa (Borelli et al., 2004; Anstead et al. 

2006 ; Hughes & Kelly, 2006), sendo assim considerada a principal causa de 

imunodeficiência secundária no mundo (Chandra, 1996; França et al., 2008). 

Segundo estudos com seres humanos e animais, de todos os efeitos que a 

desnutrição protéico-calórica provoca no sistema imune, os principais são: 

atrofia do tecido linfóide (principalmente do timo), redução da hipersensibilidade 

cutânea retardada, redução do número de células T (especialmente as T 

auxiliares), diminuição da produção das citocinas IL-1, IL-2 e IFN-γ, redução na 

concentração e atividade dos componentes do complemento e alterações na 

fagocitose (Chandra & Kumari, 1994; Chandra, 1997; Borelli & Nardinelli, 

2001). 

 

1.7 – Desnutrição Protéico-Calórica e Infecção por Leishmania 

 

Desnutrição e doenças estão freqüentemente associadas (Borelli et al., 

1995). Indivíduos desnutridos apresentam uma susceptibilidade mais alta a 

infecções e índices maiores de morbidade e mortalidade (Souza et al., 2001). 

Além disso, a desnutrição também prejudica a recuperação, prolonga a 

duração do tratamento e aumenta seu custo (Norman et al., 2008). 

A relação desnutrição-infecção pode ser vista sob dois aspectos: a 

desnutrição alterando os mecanismos de defesa do indivíduo e a infecção 

agravando o quadro de deficiência nutricional previamente instalado 

(Brundtland, 2000; Scrimshaw, 2003). Algumas infecções estão associadas à 

perda de apetite, má absorção, aumento da atividade catabólica e aumento da 

perda de nutrientes pelas fezes, urina e suor. A necessidade de rápida síntese 

de proteína e proliferação celular para a defesa do hospedeiro cria uma 

demanda adicional na já prejudicada fonte de nutrientes. E essas alterações 

causadas pela infecção pioram ainda mais o estado nutricional do indivíduo 

(Chandra, 1992). Por outro lado, a desnutrição pode facilitar a invasão pelo 

agente infeccioso e favorecer sua proliferação no organismo, assim como 
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aumentar as chances de ocorrência de uma infecção secundária, modificando 

a evolução e o prognóstico da doença (Borelli, 2004). 

A desnutrição protéico-calórica e a leishmaniose visceral são importantes 

problemas de saúde pública e quando presentes ao mesmo tempo, são 

responsáveis por milhões de mortes no mundo. Alguns estudos 

epidemiológicos e experimentais documentaram um risco aumentado para 

agravamento dos sintomas da leishmaniose visceral em hospedeiros 

desnutridos (Dye & Willians, 1993; Ben Salah et al. 2000; Anstead et al., 2001; 

Anstead et al., 2003; Maciel et al., 20008; De Oliveira et al., 2010). A 

desnutrição contribui para o desenvolvimento da LV, principalmente na 

infância. Em áreas endêmicas para a leishmaniose, a desnutrição associada à 

LV é muito freqüente, provocando graves conseqüências para o crescimento, 

desenvolvimento e sobrevivência de crianças (Pastorino et al., 2002). Em um 

estudo realizado com crianças internadas com LV no Hospital Infantil Albert 

Sabin em Fortaleza, uma área endêmica da doença no Brasil, observou-se que 

a desnutrição, associada com edema, hemorragia, icterícia e infecções 

concomitantes estava associada a uma maior taxa de mortalidade (Rey et al., 

2005). 

Anstead et al. (2001) demonstraram, em trabalho usando um modelo 

murino de desnutrição protéico-calórica, que este quadro altera a resposta 

imune inata, pois prejudica a produção de NO e leva a uma visceralização 

aumentada após a inoculação intradérmica por L. donovani. Serafim et al. 

(2010) também demonstraram uma correlação negativa entre o estado 

nutricional e a resposta imune na infecção com L. infantum em modelo 

experimental. Neste estudo, observou-se que, além da diminuição da massa 

corporal e dos níveis de proteínas totais, albumina e globulinas séricas, os 

camundongos desnutridos infectados apresentaram uma maior carga 

parasitária no fígado e no baço quando comparados aos que receberam uma 

dieta controle.   

 

1.8 – O baço e o fígado e suas alterações na leishmaniose e na 

desnutrição 
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O baço é o maior órgão linfóide do corpo (Westermann & Pabst, 1992). 

Ele corresponde à maior unidade do sistema mononuclear fagocitário e o único 

órgão dessa natureza interposto na circulação sanguínea (Jannini et al., 2003). 

É um órgão de consistência mole, muito vascularizado e de coloração púrpura 

(Aguiar et al., 2008). Macroscopicamente, é dividido em um compartimento 

denominado polpa vermelha, distinguível pela abundância de eritrócitos, e 

outro denominado polpa branca, constituído de grandes nódulos de tecido 

linfóide. É na polpa vermelha que o sangue é filtrado, enquanto a polpa branca 

é responsável pela defesa imunológica específica contra antígenos presentes 

no sangue circulante (Kraal, 1992).  

Várias funções de extrema importância no organismo são 

desempenhadas pelo baço. Dentre elas, as mais importantes são: a função 

hematopoiética (presente normalmente na vida fetal, aparecendo no adulto 

apenas em condições patológicas ou na presença de estímulos apropriados), 

imunorregulação, síntese dos fatores do complemento e imunoglobulinas em 

resposta a estímulo antigênico, metabolismo de ferro, filtração do sangue e 

armazenamento de células sangüíneas no seu parênquima, com posterior 

liberação das mesmas na circulação conforme as necessidades do organismo 

(Torres et al., 2000; Christopher, 2003; Aguiar et al., 2008). 

O baço está envolvido em todas as inflamações sistêmicas, quando 

geralmente aumenta de tamanho, sendo nestes casos denominado baço 

ativado (Pereira et al., 1999). A sua importância pode ser comprovada pela 

gravidade da sepse que atinge alguns indivíduos esplenectomizados, com 

maior destaque em crianças, que possuem o sistema imune ainda imaturo, e 

em pessoas imunodeprimidas (Resende et al. 2001). 

Na LV, o baço desempenha uma função central. Ele está infectado em 

todos os casos da doença. Em contraste a outros órgãos como o fígado, onde 

o crescimento do parasito se dá rapidamente, mas com poucas semanas 

ocorre resolução espontânea, o baço mantém a infecção durante todo o curso 

da doença. Neste local, a replicação dos parasitos começa tarde e ocorre 

lentamente, servindo como um abrigo seguro para a persistência em longo 

prazo das espécies visceralizantes de Leishmania (Wilson et al., 2005). 

 O índice esplênico de parasitismo é usado como critério clínico de 

resposta terapêutica na LV humana. Durante o curso da LV, o baço se torna 
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um local evidente de interação entre o sistema imunológico e a Leishmania, 

pois todos os participantes obrigatórios da resposta imune contra o parasito 

estão presentes em grandes quantidades.  Entre eles podem-se citar 

antígenos, células apresentadoras de antígenos e linfócitos capazes de 

responder a estes antígenos (Santana et al., 2008). 

Mudanças no microambiente do baço têm sido identificadas em infecções 

experimentais por uma variedade de patógenos, incluindo Leishmania. Dentre 

as alterações causadas pela doença estão: o aumento da freqüência de 

periesplenite, presença de granulomas e de parasitos na polpa vermelha e uma 

variedade de alterações na polpa branca, como atrofia e perda da definição 

estrutural, redução do número e tamanho dos folículos linfóides e diminuição 

dos centros germinativos e da zona marginal (Santana et al., 2008).  

A desnutrição também tem influência sobre este órgão. Segundo Ortiz et 

al. (2008), a perda do tecido linfóide é uma conseqüência bem conhecida da 

privação nutricional em animais, e também no homem. A desnutrição 

desempenha um importante papel na atrofia do baço por aumentar a taxa de 

apoptose espontânea das células neste órgão. Borelli et al. (2007) também 

observaram uma grave hipoplasia e Sakai  et al. (2006) observaram diminuição 

do peso do baço em animais submetidos à desnutrição protéico-calórica. 

O fígado é um dos maiores órgãos sólidos do corpo humano, 

apresentando uma massa de cerca de 1,5 kg (Nemeth et al., 2009). Cerca de 

80% de seu volume é composto pelos hepatócitos e o restante do órgão é 

constituído de células não parenquimais, incluindo células endoteliais, células 

de Ito, células de Kupfer e linfócitos (Gao et al., 2008). O fígado é responsável 

pela síntese de proteínas séricas, metabolismo de aminoácidos, lipídeos e 

carboidratos, secreção de bile e desintoxicação de compostos xenobióticos 

(Duncan et al., 2009). Estudos recentes consideram que o fígado é também 

uma parte importante do sistema imunológico (Racanelli & Rehermann, 2006; 

Gao et al., 2008) pois representa a principal fonte de muitos componentes da 

resposta imune inata, incluindo as proteínas do complemento e da fase aguda, 

assim como citocinas inflamatórias e quimiocinas (Ishibashi et al., 2009). 

O fígado consiste de quatro lobos pouco definidos. Ele recebe sangue de 

dois vasos sanguíneos: a veia porta (75-80% do volume sanguíneo aferente), 

que transporta sangue do trato digestório, baço e pâncreas; e a artéria 
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hepática, um ramo do tronco celíaco que fornece 20-25% do sangue oxigenado 

para o fígado através das artérias interlobar e interlobular. O sangue dos ramos 

da veia porta e da artéria hepática se misturam nos capilares sinusóides de 

onde converge para a veia central do lóbulo hepático. As veias centrais 

convergem para formar as veias sublobulares e o sangue retorna ao coração 

pela veia cava inferior, seguindo veias coletoras e veias hepáticas 

(Kierszenbaum, 2004; Eipel et al., 2010). 

 

A unidade funcional básica do fígado é um compartimento 

microanatômico hexagonal de 1 a 2 mm chamado lóbulo hepático. Ele é 

orientado em torno de uma veia central com espaços porta na periferia (figura 

2). Os hepatócitos formam placas em torno da veia central (ou centrolobular) 

em uma ou duas camadas. O espaço-porta contém três estruturas anatômicas, 

um ramo da artéria hepática, um ramo da veia portal e o ducto biliar que drena 

a bile dos lóbulos (Guzman, 2008; Baratta et al., 2009).  

 

 
FIGURA 2: Unidade funcional do fígado. Lóbulo hepático clássico: estrutura hexagonal 

com espaços-porta na periferia e no centro a vênula central. 

 

Os hepatócitos são as células funcionais exócrinas e endócrinas do lóbulo 

hepático. São células epiteliais, relativamente homogêneas, com 

aproximadamente 30 µm de diâmetro (Alves & Mello, 2006). Eles formam 

placas espessas de células que se anastomosam limitando os capilares 

sinusoides. Entre os hepatócitos e o sinusoide sanguíneo está presente o 

espaço de Disse. O hepatócito possui dois domínios celulares: um basolateral 

e um apical. O domínio basolateral está voltado para o espaço de Disse, 

participando na absorção de substâncias vindas do sangue e na secreção de 
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proteínas plasmáticas. O domínio apical também contém microvilosidades e 

forma os canalículos biliares onde é secretada a bile (Kierszenbaum, 2004).  

Dentre as células sinusoidais estão as células endoteliais e as células de 

Kupfer. As células endoteliais formam a parede do sinusóide e apresentam 

poros que permitem a troca de fluidos e partículas entre o sangue e o espaço 

de Disse. As células de Kupfer são macrófagos que residem no lúmen dos 

sinusóides. Diversos estímulos, como por exemplo, as infecções, levam à 

hipertrofia e hiperplasia dessas células, que passam a realizar endocitose e 

secretar várias substâncias, como citocinas e várias enzimas. No espaço de 

Disse estão presentes as células de Ito, também chamadas de células 

estreladas, que participam do metabolismo e do acúmulo de vitamina A. Em 

condições patológicas elas podem se transformar em miofibroblastos, os quais 

secretam laminina e vários tipos de colágeno, podendo levar à fibrose 

(Kierszenbaum, 2004; Alves & Mello, 2006; Guzman, 2008; McCuskey, 2008; 

Ishibashi et al., 2009).  

O fígado é um dos principais órgãos acometidos pela LV causando 

distúrbios morfológicos e funcionais.  Mudanças morfológicas envolvem as 

células de Kupfer, hepatócitos, células de Ito, espaço porta, sinusóides, e veias 

hepáticas. Dentre as principais alterações estão: presença de infiltrado 

inflamatório periportal com a presença de macrófagos, linfócitos e plasmócitos, 

hipertrofia e hiperplasia das células de Kupfer, congestão, degeneração 

hidrópica (também chamada de baloniforme), formação de granulomas na 

região portal e intralobular, fibrose e hepatite (El Hag et al., 1994; Sant’Ana et 

al., 2007; Vidal et al., 2009).  

A desnutrição também causa mudanças no fígado. Dentre elas destacam-

se diminuição da massa, hipoplasia e atrofia dos hepatócitos, degeneração 

gordurosa, fibrose, necrose e degeneração hidrópica (Martel et al., 1993; 

Chandra, 1996; Parra et al., 1995; França et al., 2009). 

Dessa forma, tendo em vista que o fígado e o baço são órgãos afetados 

tanto na LV quanto na desnutrição protéico-calórica e que indivíduos 

desnutridos são mais susceptíveis a infecções, este trabalho teve como 

principal objetivo analisar alterações morfológicas nestes órgãos em animais 

desnutridos e infectados com L.infantum.  
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2.1 – Objetivo Geral 
 

 

Avaliar o efeito da desnutrição protéico-calórica e da infecção por L. infantum 

no baço e fígado de camundongos BALB/c . 

 

 

 

2.2– Objetivos Específicos 

 

 

• Avaliar o efeito da desnutrição protéico calórica na massa corporal e nos 

níveis séricos de proteínas totais, albumina, globulinas e glicose em 

camundongos BALB/c ao longo do experimento 

 

� Determinar o efeito da desnutrição protéico calórica na carga parasitária 

do baço e do fígado de camundongos BALB/c após 4 semanas de 

infecção por L. infantum 

 
• Determinar o efeito da desnutrição protéico-calórica na morfologia do 

fígado e do baço de camundongos BALB/c infectados ou não com L. 

infantum 
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3.1 – Modelo Experimental   
 

 

Foram utilizados para este trabalho fêmeas de camundongos BALB/c 

obtidos e mantidos no Centro de Ciência Animal da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Após o desmame (três semanas de vida), esses animais foram 

alimentados com ração comercial da marca Labina (Nestlé Purina PetCare 

Company) durante pelo menos 21 dias, período necessário para se obter um 

peso homogêneo entre eles.  

Passado o tempo de dieta comercial, os animais foram pesados e 

agrupados, de modo que a média da massa corporal fosse semelhante em 

todos os grupos. Foram formados então dois grupos experimentais: grupo 

controle (que recebeu a partir daí uma dieta controle) e grupo desnutrido (que 

recebeu uma dieta deficiente em proteínas). Este trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da UFOP (CEUA - protocolo nº 2010/09 – ANEXO 1) 

.  

 

 

3.2 – Dietas Experimentais 

 

   

Após a separação em dois grupos experimentais, os animais foram 

alimentados com dietas controle ou hipoprotéica preparadas no Laboratório de 

Nutrição Experimental da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro 

Preto. As dietas foram feitas contendo ingredientes semipurificados para 

animais de laboratório (AIN- 93M) de acordo com as recomendações do 

American Institute of Nutrition (Reeves et al., 1993). A fonte de proteína 

utilizada foi a caseína (Proquímicos), que continha aproximadamente 80% 

dessa substância. A quantidade deste ingrediente foi diferente nas duas 

preparações – a dieta controle continha 14% de caseína, enquanto a dieta 

hipoprotéica apenas 4,5%.  

A caseína removida da formulação da dieta hipoprotéica foi substituída 

por amido de milho, de modo que as duas dietas fossem isocalóricas (Tabela 
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1). Os componentes foram misturados em ordem crescente de quantidade. Em 

seguida, adicionou-se água à mistura até que a mesma adquirisse uma 

consistência de “massa de bolo”. Essa massa obtida foi adicionada a uma 

forma de alumínio e aquecida em estufa a 60ºC por um período de 48 horas. 

As dietas foram administradas em forma de “pellets” (biscoitos). Tanto a dieta 

quanto a água foram fornecidos ad libitum aos animais.  

 

 

 

 

 

Tabela 1. Composição das dietas experimentais 

Ingredientes Dieta Controle (g/kg) Dieta Hipoprotéica (g/kg) 

Caseína (80% de proteína) 140 45 

Sacarose 40 40 

Celulose 100 100 

Óleo de Milho 50 50 

Mistura de Minerais 10 10 

Mistura de Vitaminas 35 35 

Amido de Milho 625 720 

Total  1000 1000 

Mistura de vitaminas: Acetato de retinol, colecalciferol‐5, ácido p‐amino benzóico, inositol, 
riboflavina, tiamina HCL, ácido fólico, biotina, cianocobalamina‐3, dl‐α ‐ tocoferol, 
sacarose‐q.s.p.  
Mistura de sais: NaCl, HI, MgSO

4
7H

2
O, CaCO

3
, MnSO4.H

2
O, FeSO

4
.7H

2
O, CuSO

4
.5H

2
O, 

CoCl
2
.6H

2
O, KH

2
PO

4
.  

 

 

 

 

Após a introdução das dietas controle e hipoprotéica, os animais foram 

pesados semanalmente em uma balança eletrônica (Bell equipamentos LTDA) 

e foram feitas curvas ponderais com os valores obtidos com o intuito de se 

avaliar o estado nutricional. Os camundongos foram inoculados com os 
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parasitos quando se observou estabilidade na massa corporal dos animais 

desnutridos (cerca de oito semanas após o início das dietas). 

 

 

3.3 – Parasitos e infecção experimental 

 

Formas promastigotas de Leishmania infantum (cepa M2682 – 

MHOM/BR/74/PP75) foram cultivadas a 25ºC em meio Grace’s suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (SFB), 1 mL de L‐glutamina e  1 mL de penicilina 

G potássica, pH 6,5 (Grace´s 10% SFB). A cultura foi iniciada com 1 x 105 

promastigotas por mL de meio e no início da fase estacionária de crescimento 

(5 dias) os parasitos foram utilizados para a inoculação. Para isso, os 

protozoários foram centrifugados a 1540 xg, a 4ºC durante 10 minutos. Em 

seguida, foram lavados por duas vezes com solução salina tamponada com 

fosfato (PBS) estéril, pH 7,2 e ressuspendidos em meio RPMI (Roswell Park 

Memorial Institute), pH 7,2. Os animais foram inoculados pela veia da cauda 

com 200 µL desta preparação que continha 1x107 parasitos. Após a inoculação 

dos parasitos, foram formados quatro grupos experimentais: 1) Controle não 

infectado (CNI); 2) Controle infectado com L. infantum (CI) 3) Desnutrido não 

infectado (DNI) e 4) Desnutrido infectado com L. infantum  (DI). A massa 

corporal dos animais continuou a ser monitorada semanalmente. 

 

 

3.4 – Dosagens Bioquímicas 

 

 

Para avaliar o estado nutricional dos animais estudados, além das 

pesagens semanais, determinou-se também a concentração sérica de 

proteínas totais, albumina, globulinas e glicose plasmática. Foram feitas três 

dosagens bioquímicas ao longo do trabalho. A primeira foi feita antes da 

introdução das dietas controle e hipoprotéica. A segunda foi realizada antes da 

inoculação dos parasitos nos animais e a terceira no dia da eutanásia (quatro 

semanas após a inoculação). Para as dosagens bioquímicas, os animais 
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permaneceram em jejum por cerca de 10 horas e, com o auxílio de uma pipeta 

de Pasteur, foram coletados aproximadamente 300 µL de amostras de sangue 

do plexo ocular, que em seguida foram colocadas em tubos de fundo cônico de 

1,5 mL. Após a coagulação, essas amostras foram centrifugadas a 600 xg por 

10 minutos e o soro obtido foi transferido para um novo tubo cônico de 1,5 mL. 

As dosagens de albumina, proteínas totais e glicose plasmática foram 

realizadas no dia da coleta de sangue, pelo método colorimétrico, utilizando kits 

comerciais (Labtest Diagnóstica SA) e lidas em um espectofotômetro (Femto 

600S – SP Labor). Os procedimentos para as avaliações de cada um desses 

parâmetros são descritos a seguir: 

 

 

3.4.1. Proteínas totais  

 

Para determinar a concentração sérica de proteínas totais, utilizou‐se o kit 

comercial Labtest Diagnóstica S.A
®
 e os reagentes e suas respectivas 

quantidades são descritos na tabela 2. Neste teste, utiliza-se o reagente de 

biureto, o qual é adicionado às amostras de soro em tubos de fundo cônico de 

1,5mL. Este reagente consiste de íons cobre (Cu
+2

) que ao entrarem em 

contato com as proteínas séricas reagem com suas ligações peptídicas, 

formando uma cor púrpura, que tem absorbância máxima em 545 nm, 

proporcional à concentração de proteínas na amostra. 

 

 

Tabela 2: Reagentes do kit comercial Labtest Diagnóstica S A
®
 para determinar a 

concentração sérica de proteínas totais 

 

  Branco Teste Padrão 
Amostra ... 20µL ... 
Padrão ... ... 20µL 
Água Destilada 20µL ... ... 
Reagente de 
Biureto 1000µL 1000µL 1000µL 
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Após a homogeneização dos reagentes, os tubos foram incubados em 

banho-maria à temperatura de 37°C por 10 min. Em seguida, o 

espectrofotômetro foi zerado com o tubo contendo apenas e reagente de 

biureto e água destilada (branco) e ajustou-se a 545 nm para se determinar as 

absorbâncias do padrão e dos testes. Para se obter a concentração de 

proteínas totais nas amostras de soro foi feito o seguinte cálculo: 

 

Proteínas Totais (g/dL) =   Absorbância do Teste   x 4g/dL 

                                           Absorbância do Padrão 

 

 
 
 
3.4.2. Albumina  
 

 

Para avaliação da concentração sérica de albumina, utilizou‐se o kit 

comercial Labtest Diagnóstica S.A
®
, Cat. 19, Lagoa Santa, MG, Brasil. Esse 

teste se baseia na ligação de alta afinidade com corantes. Essa ligação 

promove um desvio do pico de absortividade de um corante complexo, o verde 

de bromocresol formando uma cor que pode ser medida colorimetricamente 

entre 620 e 640 nm, proporcional à quantidade de albumina na amostra. Os 

reagentes e suas respectivas quantidades são descritos na tabela 3: 

 

 

Tabela 3: Reagentes do kit comercial Labtest Diagnóstica S A
®
 , Cat 19, para 

determinar a concentração sérica de albumina 

 

  Branco Teste Padrão 
Amostra ... 10µL ... 
Padrão ... ... 10µL 
Reagente de cor 1000µL 1000µL 1000µL 
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Após a homogeneização, o espectrofotômetro foi zerado com o branco e 

as absorbâncias dos testes e padrão foram lidas a 630 nm. Para se obter a 

concentração de albumina nas amostras de soro fez-se o seguinte cálculo:  

 

Albumina (g/dL) =   Absorbância do teste    x   3,8 

                               Absorbância do Padrão 

 

3.4.3. Globulinas  

 

Para a determinação da concentração sérica de globulinas no sangue 

dos animais, foi feito o seguinte cálculo:  

 

Globulinas (g/dL) = Proteínas Totais (g/dL) – Albumina (g/dL) 

 

3.4.4. Glicose 

 

Para a determinação de glicose no soro dos animais utilizou-se o kit 

comercial Labtest Diagnóstica S.A.. Este teste baseia-se na reação de 

oxidação da glicose, catalisada pela glicose oxigenase, formando ácido 

glucônico e peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio reage com 4-

aminoantipirina e fenol, sob ação catalizadora da peroxidase, através de uma 

reação oxidativa de acoplamento formando uma antipirilquinonimina vermelha, 

cuja intensidade de cor é proporcional à concentração da glicose na amostra. 

Os reagentes e suas respectivas quantidades são descritos na tabela 4: 

 

Tabela 4: Reagentes do kit comercial Labtest Diagnóstica S A
®
 para determinar a 

concentração sérica de glicose 

 

  Branco Teste Padrão 
Amostra ... 10µL ... 
Padrão ... ... 10µL 
Reagente 1 1000µL 1000µL 1000µL 
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As amostras foram homogeneizadas vigorosamente em um vórtex e 

incubadas em banho-maria a 37ºC durante 15 minutos. O espectrofotômetro foi 

então zerado com o branco e as absorbâncias dos testes e padrão foram lidas 

a 505 nm. Para se obter a concentração de glicose nas amostras de soro fez-

se o seguinte cálculo:  

 

 

Glicose (mg/dL) =   Absorbância do teste    x   100 

                               Absorbância do Padrão 

 

 

 

3.5 – Eutanásia e coleta de órgãos 

 

 

Quatro semanas após a inoculação de formas promastigotas de L. 

infantum, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical e foram 

extraídos o baço e o fígado para avaliações macroscópicas, quantificação de 

parasitos e estudos histopatológicos. Primeiramente, esses órgãos foram 

pesados e em seguida, foi obtido um fragmento do fígado que foi adicionado a 

um tubo contendo meio de lavagem (DMEM (Dulbecco's Modified Eagle 

Medium) suplementado com 1% de SFB, 1 mL de penicilina G potássica e 1 

mL de L-glutamina, pH 7,2) para posterior quantificação de parasitos. Em outro 

tubo contendo meio de lavagem, adicionou-se o baço para quantificação de 

parasitos. Os órgãos destinados para estudos histopatológicos foram 

armazenados em solução fixadora de formol tamponado 4% por um período 

mínimo de 24 horas.  
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3.6 – Quantificação de parasitos 

 

 

A quantificação de parasitos foi realizada pela técnica de diluição limitante 

conforme descrita por Titus et al. (1985) com algumas modificações (Marques-

da-Silva et al., 2005). O fragmento de fígado e todo o baço foram macerados 

separadamente em meio de lavagem. Em seguida, todo o conteúdo macerado 

do fígado foi transferido para um tubo de fundo cônico. Do conteúdo macerado 

do baço, foram transferidos 2 ml para um tubo cônico e acrescentou-se mais 8 

ml de meio de lavagem.  Em seguida, essas suspensões do fígado e do baço 

foram centrifugadas a 42 xg, a 4ºC por 1 minuto. O sobrenadante foi coletado e 

novamente centrifugado a 1540 xg, a 4ºC durante 10 minutos. O sedimento 

formado foi ressuspendido em 500 µL de meio Grace’s completo para então ser 

distribuído em duplicata em uma placa de 96 poços. Nos primeiros poços foram 

adicionados 200 µL dessa solução e 160µL de meio Grace’s 10% SFB nos 

poços seguintes. Em seguida, retirou-se 40 µL dos primeiros poços, 

transferindo para os próximos e assim por diante até o décimo segundo, de 

modo que obtivesse uma diluição de 1:5 nos poços subseqüentes.  

Feito isso, as placas foram incubadas em estufa a 25ºC por 14 dias, para 

então ser calculado o número de parasitos presentes no baço e no fígado. 

Esse cálculo foi feito primeiramente para o fragmento de órgão, observando-se 

o último poço onde ocorreu crescimento de parasito, baseando-se no critério de 

que o primeiro poço continha 3 parasitos por fragmento, o segundo 15, o 

terceiro 75 e assim por diante, num fator múltiplo de cinco. Em seguida, foi 

calculado o número de parasitos por órgão, conforme realizado nos estudos de 

Marques‐da‐Silva et al. (2005). 

 

 

3.7 – Avaliações Histológicas 

 

 

Para avaliar as alterações histopatológicas presentes no baço e no 

fígado, foram feitas lâminas histológicas de fragmentos destes órgãos. Os 



25 

órgãos foram removidos e processados por técnicas histológicas de rotina e 

corados com Hematoxilina-Eosina (H&E).  Inicialmente, as amostras foram 

fixadas em formol 4% tamponado por no mínimo 24 horas. Em seguida, foram 

armazenadas em cápsulas histológicas e progressivamente desidratadas, em 

banhos de 1 hora em cada uma das quatro crescentes concentrações de álcool 

etílico – 70%, 80%, 90% e 100%. Feito isso, as amostras foram diafanizadas 

através de dois banhos de 1 hora de duração em xilol, um solvente específico 

de parafina. Os tecidos foram então embebidos em dois banhos de parafina a 

58-60°C e por fim incluídos nessa mesma substância em formas de blocos. Os 

blocos foram então cortados em microtomia  para a obtenção de cortes de 5 

µm de espessura e montados em lâminas previamente limpas, 

desengorduradas e banhadas em solução fixadora de albumina.  

Após a montagem das lâminas, procedeu-se a remoção da parafina 

seguida da hidratação dos cortes de tecido. Para isso, as lâminas com os 

cortes permaneceram por 24 horas em estufa a 56ºC e em seguida foram 

submetidas a uma sequência de banhos em xilol por 10 minutos, álcool 

absoluto por 10 minutos, álcool 90% (5 minutos), 80% (5 minutos), 70% (5 

minutos) e água (5 minutos). Após a hidratação, os cortes de tecidos foram 

corados. Para isso as lâminas foram embebidas em Hematoxilina de Harris (um 

minuto e meio), lavadas em água corrente (30 minutos), mergulhadas em 

eosina (30 segundos), lavadas rapidamente em água (3 imersões) e 

desidratadas em série crescente de alcoóis (70%, 80%, 90% e 100%). Por fim 

as lâminas foram diafanizadas em xilol e montadas utilizando-se bálsamo 

sintético (Entellan) e lamínula. 

Inicialmente, no fígado, foram feitas avaliações semiquantitativas em um 

microscópio óptico. Avaliou-se a presença e o tipo de fenômenos 

degenerativos, a inflamação do espaço-porta e da cápsula, a congestão 

sinusoidal, hiperemia e a presença de granulomas nas regiões intralobulares e 

nos espaços-porta. A partir das lesões histológicas encontradas nas análises 

semiquantitativas, prosseguiu-se com as análises morfométricas.  

No baço, foram analisados a área ocupada pela polpa branca, os 

tamanhos médios dos nódulos e folículos linfóides e a área ocupada pela polpa 

vermelha.  
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Para determinar se a desnutrição e/ou a infecção com L. infantum 

poderiam causar fibrose no fígado, utilizou-se a técnica histoquímica Prata 

Amoniacal de Gomori para identificar a presença de tecido fibroso (colágeno 

tipo III) (Behmer et al. 1976). Esse corante marca as fibras colágenas corando-

as de preto. Para isso, as lâminas foram desparafinizadas em xilol, hidratadas 

em ordem decrescente de alcoóis 100%, 90%, 80% e 70% e banhadas em 

água corrente. Posteriormente, as lâminas foram cobertas com permanganato 

de potássio 0,5%, lavadas até que adquirissem uma cor marrom claro e a 

seguir adicionou-se ácido oxálico 3%. Em seguida, as lâminas foram lavadas 

em água corrente, incubadas com sulfato férrico amoniacal 2% e, após serem 

lavadas com água destilada, foram coradas com a Prata Amoniacal de Gomori. 

Após serem novamente lavadas, as lâminas foram cobertas com solução de 

formol 20%, até observar o enegrecimento das seções histológicas. Em 

seguida, os cortes foram mergulhados em cloreto de ouro 0,2% e cobertos com 

hipossulfito de sódio 2%. Para a contra coloração os cortes foram incubados 

com Verde Luz 1 % e, em seguida, os mesmos foram desidratados em álcool 

etílico 70%, 80%, 90% e 100%, diafanizados em xilol e montadas.  

 

 

3.8 – Análises morfométricas 

 

 

As análises histológicas morfométricas quantitativas foram realizadas no 

Laboratório de Multiusuários do NUPEB/UFOP. As imagens foram obtidas 

através do software Leica Aplication Suíte (versão 2.4.1) em microcomputador 

associado ao microscópio óptico Leica DM5000 acoplado a microcâmera digital 

Leica DFC280 (conforme mostrado na figura 3).  Para cada corte histológico, 

30 regiões aleatórias foram fotografadas em objetiva de 40X (aumento de 440 

vezes com resolução final de 316,4 X 235,9 pixels) perfazendo uma área total 

de aproximadamente 2,4 x 106 µm2.  
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FIGURA 3. Obtenção das imagens através do Leica Aplication Suíte (versão 2.4.1). 

 

Todas as imagens foram analisadas utilizando o software Leica Qwim 

plus versão 3.0 (figura 4). Com uso de ferramentas de contagem automáticas, 

foram realizadas de maneira interativa no fígado, a contagem do número de 

granulomas e a medida da área dos mesmos. 
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FIGURA 4: Análise das imagens através do software Leica Qwim plus versão 3.0 
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3.9 – Análises Estatísticas 

 

As análises estatísticas foram realizadas usando os programas R (2010) e 

MINITAB (versão 14) e todas foram seguidas pela inspeção de resíduos para 

verificar se as suposições dos modelos foram atendidas (Crawley, 2002). 

Quando as suposições não foram atendidas foram utilizados testes não 

paramétricos. O limite crítico de significância foi estabelecido em p ≤ 0,05.  

Para análise da relação entre número de granulomas, área de 

granulomas, peso dos órgãos entre os 4 grupos (CI, CNI, DI, DNI) foram 

usados testes de “Kruskal-Wallis” (Sprent & Smeeton, 2007). Comparações 

múltiplas foram feitas utilizando o método de distância mínima significativa 

(Siegel & Castellan, 2006) para determinar quais grupos apresentavam 

diferenças significativas. Para análise da relação entre a carga parasitária e os 

grupos foi usado o teste de Mann-Whitney (Wilcoxon).  

Os dados obtidos das dosagens bioquímicas de proteínas totais, 

albumina, globulinas e glicose de animais com dieta controle em relação aos 

desnutridos foram analisados pelo teste T de Student. Para comparações das 

dosagens bioquímicas entre os 4 grupos (DNI, DI, CNI, CI) foram realizadas 

análises de variâncias a um fator para cada dosagem (ANOVAs one-way). 

Para a análise de massa corporal, o desenho experimental consistia de 

medidas feitas repetitivamente em cada um dos indivíduos, assim, foram 

ajustados modelos mistos no programa R (Pinheiro & Bates, 2000; Venables, 

2002). As análises foram seguidas pela inspeção dos resíduos para verificar a 

adequação do modelo. Como a estimativa dos parâmetros não convergiu para 

uma solução, foi empregado o argumento “optim” baseado na otimização de 

Nelder-Mead, quasi Newton e algoritmos de gradiente-conjugado (Barbosa, 

2009). 
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3.10 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
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4.1 – Avaliação da Massa Corporal de Camundongos BALB/c 
 

 

Para avaliação do estado nutricional dos animais, um dos procedimentos 

adotados foi a determinação da massa corporal. Para isso, camundongos 

BALB/c submetidos às dietas experimentais (controle e hipoprotéica) foram 

pesados semanalmente durante todo o experimento. Houve efeito significativo 

da dieta e do tempo na massa corporal dos camundongos (Tabela 5 e figura 5). 

No grupo dos animais que recebeu dieta controle, infectados ou não, a massa 

corporal aumentou significativamente com o tempo. Já nos animais com dieta 

hipoprotéica, houve diminuição da massa corporal tanto nos infectados quanto 

naqueles não infectados.  

Houve diferença significativa entre os valores das massas corpóreas dos 

grupos controle e desnutrido (Gráfico 1). A partir da 4ª semana após a 

introdução das dietas já foi possível observar diferença estatística entre os 

grupos controle e desnutrido. Na 8ª semana, quando foi realizada a inoculação 

de L. infantum, foi observado que os animais desnutridos apresentavam uma 

redução de 35% da massa corporal quando comparada ao grupo controle.  A 

diferença de massa entre os grupos foi mantida até a décima segunda semana 

experimental, quando os animais foram eutanasiados, conforme mostrado na 

figura 5. A presença de infecção não causou nenhuma alteração sobre a 

massa dos animais tanto no grupo controle quanto no grupo desnutrido. 

Conforme representado no gráfico 1, pela análise das curvas ponderais, foi 

observado semelhança das mesmas entre os animais infectados e não 

infectados do grupo desnutrido durante todo o período de experimento. O 

mesmo também ocorreu entre os grupos controle infectado e controle não 

infectado. 
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GRÁFICO 1: Avaliação semanal da massa corporal de camundongos BALB/c 
alimentados com dietas controle ou hipoprotéica, infectados ou não com L. infantum. Os 
pontos representam a média da massa dos animais determinadas semanalmente ± erro padrão 
da média (EPM). As análises estatísticas foram realizadas pelo modelo de regressão misto. A 

seta “inoculação” indica a semana em que os animais foram inoculados com 1 x 10
7 

formas 
promastigotas de L.infantum. Os dados apresentados são representativos de três experimentos 
realizados independentemente com seis animais em cada grupo. * Indica diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos controle e desnutrido. CI: controle infectado; CNI: 
controle não infectado; DI: desnutrido infectado e DNI: desnutrido não infectado.  
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 5: Diferença no aspecto dos camundongos BALB/c submetidos à dieta 
hipoprotéica (esquerda) e dieta controle (direita). 

Inoculação 
* 
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4.2 – Dosagens Bioquímicas 
 

 

Para avaliar o estado nutricional dos animais estudados, foram avaliadas 

as concentrações séricas de proteínas totais, albumina, globulinas e glicose. 

Essas análises foram feitas três vezes ao longo do experimento – antes da 

introdução das dietas, antes da inoculação experimental e antes da eutanásia 

dos animais.  

De acordo com as avaliações bioquímicas (gráfico 2), foi possível 

observar que oito semanas após o introdução das dietas controle e 

hipoprotéica, ou seja, um dia antes da inoculação houve diminuição 

estatisticamente significativa na concentração sérica de todos os parâmetros 

bioquímicos nos animais desnutridos quando comparados àqueles que 

receberam uma dieta controle.  

Na 3ª avaliação bioquímica, não houve diferença significativa nas 

concentrações de proteínas totais, albumina, globulinas e glicose nos animais 

desnutridos quando comparados aos animais controle. Também não houve 

diferença entre os animais infectados e não infectados em ambos os grupos de 

dieta controle e desnutridos.  
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GRÁFICO 2: Concentração sérica de proteínas totais (A), albumina (B), globulinas (C) 
(g/dL) e glicose (D) (mg/dL) em camundongos BALB/c alimentados com dietas controle 
ou hipoprotéica, infectados ou não com L. infantum. As barras representam as médias dos 
valores bioquímicos ± EPM. Os dados representam valores de dois experimentos realizados 
independentemente com três animais em cada grupo.  As análises estatísticas foram feitas 
pelo teste T de Student na 2ª avaliação e pelo teste ANOVA one-way na 3ª avaliação. GI: 
Grupo Inicial; C: Controle; D: Desnutrido; CNI: Controle não Infectado; CI: Controle Infectado; 
DNI: Desnutrido não Infectado; DI: Desnutrido Infectado. * indica a diferença estatisticamente 
significativa (p < 0,05) entre os grupos controle e desnutrido. 
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4.3 – Avaliação Macroscópica do Baço e Fígado  

 

Para avaliar se a infecção e/ou desnutrição são capazes de induzir 

alguma alteração no baço e no fígado, os animais foram eutanasiados após 

quatro semanas de infecção e o baço e o fígado foram removidos, pesados, 

analisados e comparados entre os diferentes grupos experimentais. 

Macroscopicamente, foi possível observar que o fígado dos animais 

desnutridos, tanto infectados quanto não infectados, apresentou uma redução 

do tamanho e uma coloração pálida e amarelada, sugerindo um quadro 

degenerativo de esteatose hepática. Já nos animais do grupo controle, o órgão 

apresentou coloração vermelho-escuro, característica de um fígado normal 

(figura 6 A e B). No baço, a única alteração macroscópica visivelmente notada 

foi o seu tamanho, bem menor nos animais desnutridos quando comparado aos 

controles (figura 6 C). Entre os animais infectados e não infectados dos grupos 

controle e desnutrido não foi possível observar nenhuma diferença nem no 

fígado, nem no baço. 
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FIGURA 6: Aspecto macroscópico dos órgãos dos animais estudados: A: Aspecto do 
fígado de um animal do grupo desnutrido (esquerda) e do grupo controle (direita), mostrando a 
diferença de tamanho entre eles B: aspecto do fígado de um animal desnutrido (esquerda) 
apresentando coloração pálida e amarelada quando comparado à cor vermelho-escuro do 
fígado de um animal do grupo controle (direita); C: Aspecto do baço mostrando menor tamanho 
nos animais desnutridos (esquerda) quando comparado aos animais do grupo controle (direita). 
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Conforme mostrado no gráfico 3, tanto o fígado quanto o baço dos 

animais submetidos à restrição protéico-calórica apresentaram uma 

significativa redução da massa quando comparados aos órgãos dos animais do 

grupo controle. O fígado dos animais do grupo desnutrido infectado (DI) 

quando comparado ao grupo controle infectado (CI) sofreu uma redução de 

37%. Já entre os animais não infectados, essa redução foi de 33% nos 

desnutridos (DNI) quando comparados aos controles (CNI). Entre os animais 

infectados e não infectados de um mesmo grupo de dieta, nenhuma diferença 

foi observada. 

O baço dos animais infectados sofreu uma redução ainda maior naqueles 

que receberam uma dieta hipoprotéica. No grupo desnutrido infectado (DI) a 

diminuição foi de 53% em relação ao grupo controle infectado (CI). Entre os 

animais que não foram infectados, a redução do baço foi de 58% nos 

desnutridos (DNI) quando comparados aos controles (CNI). Assim como no 

fígado, não houve diferença entre camundongos infectados e não infectados 

mostrando que, pelo menos no período avaliado, a infecção não interferiu na 

massa dos órgãos. 
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GRÁFICO 3: Massa do fígado (A) e do baço (B) de camundongos BALB/c alimentados 
com dietas controle ou hipoprotéica, infectados ou não com L. infantum. Os animais 

foram inoculados com 1 x 10
7 

formas promastigotas de L. infantum por via endovenosa e após 
quatro semanas foram eutanasiados e seus órgãos removidos e pesados. Os resultados 
obtidos são de três experimentos realizados independentemente. Cada barra representa os 
valores da média da massa (g) de 18 animais ± o erro padrão da média (EPM). * indica a 
diferença estatisticamente significativa entre os grupos controle não infectado (CNI) e 
desnutrido não infectado (DNI) e os grupos controle infectado (CI) e desnutrido infectado (DI) 
(teste Kruskal-Wallis. p < 0,05).  
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4.4 – Avaliação da Carga Parasitária Hepática e Esplênica  
 

 

Para avaliar a influência do estado nutricional na resposta contra L. 

infantum foi feita a determinação da carga parasitária no fígado e no baço. Para 

isso, quatro semanas após a infecção os animais foram eutanasiados, o baço e 

o fígado foram removidos e a quantificação de parasitos foi realizada através 

da técnica de diluição limitante.  

No fígado, foi observado que os animais que receberam dieta deficiente 

em proteínas apresentaram aumento significativo da carga parasitária por 

miligrama (mg) de tecido quando comparado aos animais que receberam dieta 

controle (gráfico 4). 
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GRÁFICO 4:. Carga parasitária hepática de camundongos BALB/c alimentados com 

dietas controle ou hipoprotéica. Os animais foram inoculados com 1 x 10
7 

formas 
promastigotas de L. infantum e, após quatro semanas, foram eutanasiados, o fígado  removido 
e processado para se avaliar a carga parasitária através da técnica de diluição limitante. Os 
dados apresentados são de três experimentos realizados independentemente. As linhas 
horizontais representam as medianas do número de parasitos por mg de tecido, n = 18 em 
cada grupo. *indicam valores extremos e letra (a) indica a diferença estatisticamente 
significativa (teste de Wilcoxon. p< 0,05). CI: Controle Infectado. DI: Desnutrido Infectado 
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No baço, foi observado que os animais que receberam dieta hipoprotéica 

apresentaram aumento estatisticamente significativo da carga parasitária por 

mg de tecido quando comparado aos animais que receberam dieta controle 

(gráfico 5 ).  

 

 

DICI

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

N
º 
d
e 
p
ar
as
ito
s/
m
g

B

a

B

 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 5: Carga parasitária esplênica de camundongos BALB/c alimentados com 

dietas controle ou hipoprotéica.Os animais foram inoculados com 1 x 10
7 

formas 
promastigotas de L. infantum e após quatro semanas foram eutanasiados e o baço removido e 
processado para a quantificação de parasitos através da técnica de diluição limitante.  Os 
dados apresentados são de três experimentos realizados independentemente. As linhas 
horizontais indicam as medianas do número de parasitos de 18 animais por mg de tecido. * 
indicam valores extremos e a letra (a) indica diferença estatisticamente significativa.  (teste de 
Wilcoxon. p≤ 0,05). 

 

 

 

4.5 – Avaliações Histológicas no Fígado 

 

Para avaliar as alterações decorrentes da infecção e desnutrição e se a 

desnutrição protéico-calórica poderia exacerbar lesões decorrentes da infecção 
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por L. infantum, foram feitas análises histológicas em microscopia óptica e 

morfometria digital. Quando se comparou animais controle infectados com os 

controle não infectados verificou-se maior freqüência de degeneração 

hidrópica, hiperemia, congestão sinusoidal, esteatose, inflamação e reação 

granulomatosa. Com relação aos efeitos da desnutrição, verificou-se que os 

animais desnutridos, tanto infectados quanto não infectados apresentaram 

maior freqüência de degeneração hidrópica, hiperemia e congestão sinusoidal. 

Já a inflamação e a esteatose foram mais freqüentes nos animais desnutridos 

não infectados em relação aos animais controle não infectados, mas quando se 

comparou animais desnutridos e controle infectados, elas foram menos 

freqüentes nos desnutridos infectados (tabela 6).   

Uma das lesões observadas com maior freqüência neste estudo foi a 

degeneração hidrópica, também chamada de degeneração balonizante ou 

vacuolar, caracterizada pelo acúmulo citoplasmático de água e eletrólitos, 

deixando as células com citoplasma claro à coloração histológica, com aspecto 

granuloso e alteração da proporção citoplasma/núcleo (figuras 8A, 8B, 9A, 9B). 

Esta alteração, em estágios avançados, provoca compressão dos capilares 

sinusóides deixando-os pouco visíveis e dificultando a circulação sanguínea. A 

análise morfológica demonstrou aumento da freqüência desta lesão nos 

animais desnutridos, sendo que nos animas infectados foi mais observada do 

que nos animais não infectados. Entre os animais que receberam a dieta 

controle, a degeneração hidrópica foi menos observada no grupo não infectado 

(tabela 6). 

Outras alterações detectadas nos animais foram a congestão sinusoidal 

e a hiperemia ativa portal. A primeira foi caracterizada pela retenção de sangue 

no interior dos capilares sinusóides (9E) e a segunda pelo acúmulo de sangue 

por dilatação da veia porta (8D e 9D). Ambas as alterações foram mais visíveis 

nos animais que receberam dieta hipoprotéica, independente da infecção. 

Entre os animais que receberam a dieta controle, essas alterações, 

principalmente a hiperemia, foram mais observadas no grupo infectado (tabela 

6). 

A esteatose é uma lesão caracterizada pela visualização microscópica 

de áreas citoplasmáticas negativas à coloração por HE. Estas áreas se 

apresentavam como pequenas vesículas citoplasmáticas de número e tamanho 



41 

variável, algumas vezes conferindo à célula aspecto em flor (figura 7C). Outras 

vezes este material apresentava-se como um grande vacúolo associado ao 

aumento de volume e balonização dos hepatócitos e deslocamento do núcleo 

para a periferia, dando à célula o aspecto de um anel (Anel de Sinete) (figuras 

7D e 8C). Esses quadros estavam presentes em todos os grupos 

experimentais, porém no grupo controle não infectado foi menos evidente. Os 

animais desnutridos infectados apresentaram menor freqüência de esteatose 

quando comparados aos desnutridos não infectados. 

Infiltrados inflamatórios no espaço porta foram observados de maneira 

mais evidente nos animais infectados, tanto no grupo controle quanto no 

desnutrido, sendo que este quadro estava presente em quase todos os animais 

do grupo controle infectado (figuras 7B, 8D e 9D e tabela 6). Além disso, foi 

avaliada a presença de áreas de deposição intersticial de proteína (hialinose), 

bem como a presença de áreas com necrose dos hepatócitos, e estas 

alterações não foram encontradas em nenhum dos grupos estudados (tabela 

6). Também não foram observadas em nenhum dos grupos áreas de deposição 

de colágeno tecidual (fibrose). Para confirmar a ausência de fibrose tecidual, foi 

realizada a coloração histoquímica pela prata amoniacal de Gomori que 

destaca as fibras em preto, o que confirmou este achado histológico (figuras 10 

A e 10B).  

Em relação à formação de granulomas, notou-se que, nos animais 

submetidos à desnutrição protéico-calórica (DNI e DI) esta lesão ocorreu em 

menor frequência. Como é descrita na literatura a importância da formação de 

granulomas na resposta ao parasitismo tecidual no fígado (Murray, 2001), 

foram feitas análises morfométricas, cujos resultados estão descritos no item 

4.6. 
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Tabela 5: Frequência de lesões observadas em microscopia óptica no fígado de 

camundongos BALB/c submetidos às dietas controle e hipoprotéica, infectados 

ou não por L. infantum 

 

 

LESÃO ENCONTRADA  CNI CI DNI DI 

  N (%) N (%) N (%) N (%) 

  N = 23 N = 28 N = 27 N = 29 

      

Degeneração Hidrópica  11 (47,8) 18 (64,3) 24 (88,9) 28 (96,5) 

Hiperemia do Espaço Porta  8 (34,8)   17 (60,7) 25 (92,6) 27 (93,1) 

Congestão Sinusoidal  3 (13) 5 (17,8) 23 (85,2) 24 (82,7) 

Esteatose  4 (17,4) 12 (42,8) 14 (51,8) 9 (31) 

Inflamação do Espaço Porta  4 (17,4) 26 (92,8) 12 (44,4) 18 (62,1) 

Fibrose  0 0 0 0 

Necrose  0 0 0 0 

Granuloma  7 (30,4) 24 (85,7) 7 (25,9) 21 (72,4) 
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FIGURA 7: Principais alterações histológicas encontradas no fígado de camundongos 
BALB/c pertencentes ao grupo controle.  A. Fígado de um animal pertencente ao grupo 
controle não infectado, mostrando aspecto normal dos hepatócitos e dos vasos. B a F. 
Grupo controle infectado. B. Inflamação do espaço-porta (seta). C. Quadro sugestivo de 
esteatose microvesicular, mostrando as possíveis gotículas de lipídeos no interior das células 
(cabeça de seta). D. Quadro sugestivo de esteatose macrovesicular, mostrando as possíveis 
gotas de gordura em formato de círculo, aumentando o volume celular e deslocando o núcleo 
para a periferia, levando a célula a adquirir o formato de um anel (cabeça de seta).  E. Reação  
granulomatosa contendo célula epitelióide com núcleo alongado característico (seta). F. 
Reação granulomatosa em menor aumento. (Aumento da objetiva: 40X HE (figuras A, B, C, D e 
E) e 10X HE (figura F).  
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FIGURA 8: Principais alterações histológicas encontradas no fígado de camundongos 
BALB/c pertencentes ao grupo desnutrido não infectado. A e B. Degeneração hidrópica. 
Sinusóides pouco visíveis, devido ao aumento de volume das células. Citoplasma claro e com 
aspecto granuloso (seta). C. Quadro sugestivo de esteatose macrovesicular, mostrando as 
possíveis gotas circulares de lipídeos no interior do citoplasma e deslocamento do núcleo para 
a periferia (cabeça de seta). Também é possível observar células com degeneração hidrópica, 
com citoplasma claro e com núcleo central (seta). D. Inflamação do espaço porta (seta) e 
hiperemia (estrela). Aumento da objetiva: A (20X, HE). B, C e D (40X HE). 
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FIGURA 9: Principais alterações histológicas encontradas no fígado de camundongos 
BALB/c pertencentes ao grupo desnutrido infectado. A e B: Degeneração hidrópica.  C. 
Inflamação do espaço-porta (seta). D. Inflamação do espaço porta (seta) e hiperemia (estrela). 
E. Congestão sinusoidal (seta). F. Reação granulomatosa. Aumento da objetiva: A (20X, HE), 
B, C, D, E, e F (40X HE). 
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FIGURA 10: Avaliação histológica do tecido hepático de camundongos BALB/c 
alimentados com diferentes dietas infectados ou não com L. infantum, corado com Prata 
Amoniacal de Gomori para colágeno do tipo III (em preto). A. Fígado de animal do grupo 
controle infectado e B. Fígado de animal do grupo desnutrido não infectado, mostrando que 
não houve diferença entre animais controle e desnutrido quanto à deposição de colágeno, 
assim como entre infectados e não infectados. 
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4.6 – Avaliações Morfométricas no Fígado 

 

 

Tendo em vista que histologicamente foi observada menor frequência de 

granulomas nos animais submetidos à desnutrição protéico-calórica (DNI e DI) 

quando comparados aos animais que receberam dieta controle (CNI e CI), 

foram feitas análises morfométricas para quantificar o número e a área média 

dos granulomas nestes grupos experimentais. O fígado dos animais do grupo 

controle infectado (CI) apresentou maior número de granulomas quando 

comparado aos demais grupos experimentais (gráfico 6 A). Além disso, os 

animais desnutridos infectados apresentaram menor número de granulomas do 

que os animais controle infectados. A avaliação da área do granuloma 

apresentou o mesmo perfil obtido na avaliação do número de granulomas, ou 

seja, animais controle infectados (CI) apresentaram granulomas maiores que 

animais dos demais grupos de estudo e os animais desnutridos infectados 

apresentaram menor área dos granulomas do que os animais controle 

infectados (gráfico 6 B). 
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GRÁFICO 6: Número e tamanho dos granulomas presentes no fígado de camundongos 
BALB/c alimentados com dietas controle ou hipoprotéica, infectados ou não com L. 

infantum. Os animais foram inoculados com 1 x 10
7 
formas promastigotas de L. infantum, após 

quatro semanas foram eutanasiados e o fígado removido e processado para preparação de 
lâminas e análises morfométricas utilizando um programa de análises de imagens (Leica Qwim 
plus). As linhas horizontais representam as medianas do número (A) e da área (B) (µm²) de 
granulomas no fígado de camundongos pertencentes aos diferentes grupos experimentais: CNI 
(controle não infectado), CI (controle infectado), DNI (desnutrido não infectado) e DI (desnutrido 
infectado). Os dados representados são de 2 experimentos realizados independentemente com 
n=12 animais e *indicam valores extremos e as letras as diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos CI e CNI e os grupos CI e DI (teste de Kruskal-Wallis. p < 0,05). 
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4.7 – Avaliações Histológicas no Baço 

 

 

Para avaliar se a desnutrição protéico-calórica poderia provocar 

alterações teciduais no baço e se essas alterações seriam mais freqüentes na 

infecção por L. infantum, foram feitas análises histológicas em microscopia 

óptica (figura 11). Morfologicamente, foi observado que a área total ocupada 

pelo órgão no corte histológico foi maior nos animais que receberam dieta 

controle quando comparado aos animais que receberam dieta hipoprotéica, 

confirmando os dados encontrados na massa do órgão (gráfico 3), não 

havendo diferenças entre os animais infectados e não infectados. Visualmente, 

observou-se maior número de folículos linfóides, e maior área da polpa branca 

nos animais dos grupos controle quando comparados aos grupos desnutridos. 

Além disso, as avaliações semiquantitativas indicaram que os folículos linfóides 

observados nos animais dos grupos controle foram maiores que dos grupos 

desnutridos, sugerindo que estes animais apresentavam uma maior área total 

de polpa branca. Nos animais infectados, tanto desnutridos quanto controle 

observou-se um aumento do número e tamanho dos nódulos e folículos 

linfóides quando comparado aos animais não infectados. Não foram 

observadas alterações na polpa vermelha.  
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FIGURA 11: Análises histológicas do baço de camundongos BALB/c alimentados com 
diferentes dietas infectados ou não com L. infantum. A: Animal pertencente ao grupo 
controle não infectado apresentando arquitetura normal. B. Animal pertencente ao grupo 
controle infectado apresentando aumento do tamanho dos folículos linfóides. C e D Animais 
pertencentes aos grupos desnutrido não infectado e desnutrido infectado respectivamente com 
menor área total e menor número e tamanho de folículos linfóides. 
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Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da desnutrição protéico-

calórica e da infecção com L. infantum na resposta tecidual de vísceras que 

têm importante papel na LV. Para isso, foram utilizados camundongos da 

linhagem BALB/c, que, como já descrito na literatura, são um bom modelo para 

o estudo da forma subclínica da doença, pois apresentam susceptibilidade à 

infecção por Leishmania infantum, mas não morrem da doença, sendo capazes 

de controlar a infecção no fígado, mas não no baço (Wilson et al., 2005). 

A desnutrição protéico-calórica atinge milhões de pessoas no mundo, 

principalmente crianças, sendo causa de milhares de mortes a cada ano. É 

considerada um dos principais problemas de saúde pública, devido aos 

inúmeros danos que causa no indivíduo tais como imunossupressão, aumento 

da susceptibilidade a infecções, dificuldades de aprendizagem, retardo no 

desenvolvimento psicomotor, comprometimento do crescimento e 

emagrecimento extremo em crianças (Monteiro & Conde, 2000).  

Para avaliar o efeito da desnutrição protéico-calórica, os animais foram 

alimentados com uma dieta deficiente em proteínas. Observou-se que a massa 

corporal diminuiu significativamente nos animais que receberam esta dieta. A 

diferença da massa corporal entre animais controle e desnutridos já pôde ser 

notada na quarta semana de introdução da dieta e foi aumentando ao longo 

das semanas de experimento. Estudos realizados por nosso grupo (Serafim et 

al., 2010) mostraram os efeitos da desnutrição protéico-calórica sobre a 

resposta imune de camundongos BALB/c infectados por L. infantum e 

observaram que, já na 2ª semana de experimento com dietas contendo 

diferentes concentrações de proteína (14 e 3% de caseína), cobre e zinco, 

havia diferenças significativas entre as massas corporais de animais 

desnutridos e infectados. Diversos estudos utilizando modelos experimentais 

de desnutrição mostram que a perda de peso é uma das principais 

conseqüências da privação de proteínas na dieta (Anstead et al., 2003; 

Camargo & Almeida, 2005; Abreu et al., 2006; Sakai et al., 2006; Azevedo et 

al., 2007; Muniz et al., 2007; Cortés-Barberena, 2008; Malafaia et al., 2009; 

Serafim et al., 2010). 

Ahn et al (2003) ao realizarem um estudo utilizando ratos, observaram 

que após uma dieta de 4 semanas, os animais do grupo controle (recebendo 

dieta com 23% de caseína) tiveram um ganho de peso de 72%, enquanto os do 
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grupo desnutrido (recebendo uma dieta com 5% de caseína) tiveram uma 

perda de peso de 26%. Manhart et al. (2000) ao realizarem um estudo sobre 

efeitos a curto prazo da desnutrição em camundongos BALB/c alimentados 

com uma dieta com menos de 0,1% de proteína, observaram que com apenas 

10 dias de dieta, os animais do grupo controle (recebendo dieta com 22% de 

proteína) haviam tido um ganho de massa corporal de 5%, enquanto os do 

grupo desnutrido tiveram uma redução de 22%.  

Fock et al. (2008) observaram que camundongos Swiss recebendo uma 

dieta contendo 20% de caseína apresentaram um consumo de cerca de 6 g por 

dia de alimento, enquanto aqueles que receberam uma dieta com 4% de 

caseína consumiram cerca de 4 g por dia. Outros estudos também observaram 

essa redução no consumo da dieta em animais alimentados com dietas 

deficientes em nutrientes (Borelli et al., 1995; Chatraw et al, 2008; Vituri et al., 

2008). Segundo Vituri et al (2008) esta situação é previsível, pois quando 

ocorrem alterações plasmáticas de aminoácidos, o centro da fome parece ser 

influenciado e com isso ocorre perda de apetite e conseqüentemente perda de 

peso. No presente estudo essa diminuição da massa corporal em animais 

desnutridos pode também estar associada à quantidade de ração ingerida, 

assim, animais submetidos à dieta hipoprotéica podem ter consumido menos 

alimento em comparação aos animais que recebem dieta controle. Dessa 

forma, apesar das dietas serem isocalóricas, se os animais desnutridos 

tivessem comido menos ração, conseqüentemente seu consumo de energia 

seria menor, o que poderia ter levado a um quadro de desnutrição protéico-

calórica.  

Além disso, mudanças metabólicas também podem estar associadas à 

redução da massa corporal. O organismo gera respostas adaptativas quando é 

submetido à desnutrição. Quando o gasto energético não pode ser 

compensado pela ingestão insuficiente, o corpo lança mão de suas reservas de 

gordura, o que resulta em diminuição do tecido adiposo e perda de massa 

corporal. A carência de proteínas também leva à diminuição dos estoques de 

glicogênio, o que também promoverá redução da reserva energética, fazendo 

com que as proteínas presentes nos músculos e no fígado se tornem fonte de 

energia (Rogatto et al., 2004; Lima et al., 2010).   
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A restrição alimentar tem forte influência no crescimento e diferenciação 

de tecidos e células. O tecido muscular esquelético por ser um reservatório de 

proteína no organismo, é diretamente afetado pela desnutrição protéica. Assim, 

quando há uma deficiência desse composto na dieta, este tecido torna-se alvo 

de depleção, ocasionando alterações morfológicas e metabólicas que levam à 

perda da massa muscular e conseqüentemente da massa corporal (Alves et al. 

2008). 

Segundo Malafaia et al. (2009) a deficiência protéica, mesmo que por um 

curto período de tempo, é capaz de proporcionar efeitos prejudiciais sobre os 

aspectos físicos dos animais, principalmente em relação à massa corpórea e à 

massa de vários órgãos vitais dos mesmos. O estado nutricional também é 

importante na manutenção da homeostasia do organismo, uma vez que não há 

necessidade de longos períodos de deficiência protéica para que os primeiros 

efeitos apareçam. 

Apesar da perda de massa corporal ser apontada como uma das 

manifestações clínicas da LV humana (Queiroz et al., 2004; Pedrosa & Rocha, 

2004), no presente estudo, não foi observada nenhuma influência da infecção 

por L. infantum na massa dos animais, ou seja, não houve diferença das 

massas corporais entre os animais infectados e não infectados alimentados 

com a mesma dieta experimental (controle ou hipoproteíca). Resultados 

semelhantes também foram observados por Serafim et al. (2010). 

Para avaliar se a desnutrição protéico-calórica tinha influência sobre o 

peso dos órgãos, após o sacrifício foi medida a massa do baço e do fígado dos 

animais. Assim como a massa corporal, verificou-se que ambos tiveram uma 

significativa redução nos animais desnutridos.  Alguns estudos mostram que o 

baço sofre atrofia em casos de imunossupressão (Hoffman et al., 2009; 

Machado et al., 2010) e a carência de proteínas na dieta faz com que sejam 

metabolizados os estoques de proteínas no fígado para serem utilizados como 

fonte de energia, o que leva à redução da massa desse órgão (Rogatto et al., 

2010).  

Segundo Abreu et al. (2006), a perda de massa nos órgãos também é 

uma conseqüência da desnutrição. Outros estudos utilizando dietas 

experimentais também observaram perda de peso nesses órgãos em animais 

submetidos à restrição protéica (Manhart et al., 2000; Cortés-Barberena, 2008; 
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Sakai et al., 2006; Ortiz et al., 2008; Malafaia et al., 2009). De acordo com um 

estudo realizado por Malafaia et al. (2009) em camundongos Swiss submetidos 

à restrição protéica, foi possível observar com apenas 2 semanas de dieta uma 

redução estatisticamente significativa da massa do fígado e do baço.  

Apesar da LV humana ter como principais manifestações clínicas a 

hepatoesplenomegalia (Botelho & Natal, 2009), essa alteração não parece 

estar presente nesse modelo experimental. No presente estudo, não houve 

diferença na massa do baço e do fígado entre animais infectados e não 

infectados pertencentes a um mesmo grupo de dieta experimental. Isso mostra 

que a infecção por L. infantum não teve influência sobre a massa desses 

órgãos. Resultados semelhantes foram encontrados no estudo realizado por 

Serafim et al. (2010). Esse achado pode estar relacionado ao tempo de 

infecção, pois no presente trabalho os animais foram sacrificados com quatro 

semanas após a inoculação de L. infantum. É possível que com um tempo 

maior de infecção ocorresse diferença na massa desses órgãos entre os 

animais infectados e não infectados. Além disso, outros fatores podem 

influenciar na massa destes órgãos como a virulência da cepa de L. chagasi, a 

via de inoculação (endovenosa), a quantidade de parasito inoculada (1x107) e a 

forma evolutiva usada para inoculação (promastigota). Assim, Smelt et al. 

(1997), observaram aumento do baço de animais infectados com L. donovani a 

partir de duas semanas de infecção. No entanto, usaram maior número de 

parasitos e formas amastigotas (2 x 107), que são mais infectantes, diferente do 

presente estudo que usou formas promastigotas. 

Outra alteração macroscópica observada neste estudo foi a diferença na 

coloração do fígado entre os animais dos diferentes grupos experimentais. Nos 

animais do grupo controle, o órgão apresentou cor vermelho-escuro, 

característica de um fígado normal. O fígado dos animais que receberam a 

dieta hipoprotéica apresentou uma coloração pálida e amarelada, sugerindo um 

quadro de esteatose hepática. A palidez também pode estar associada à 

degeneração hidrópica que foi mais freqüentemente detectada nos animais 

desnutridos, pois nesse tipo de alteração as células aumentadas de volume 

comprimem os capilares prejudicando a circulação de sangue no órgão 

(Pereira, 2006). 
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Para avaliar o grau de desnutrição dos animais estudados, foram feitas 

dosagens séricas de proteínas totais, albumina e glicose três vezes ao longo 

do experimento. Após oito semanas de dieta, na segunda avaliação 

bioquímica, observou-se que os animais desnutridos apresentaram menores 

concentrações de todos esses parâmetros quando comparados aos animais 

controle. Já na terceira dosagem bioquímica, ou seja, no dia do sacrifício, 

apesar dessas concentrações também estarem todas mais baixas nos grupos 

desnutridos, as diferenças entre estes e os grupos controle não foi 

estatisticamente significativa.  

As proteínas são compostos essenciais a todas as células vivas e estão 

relacionadas, praticamente, a todas as funções fisiológicas. Dentre suas 

funções biológicas destacam-se: catálise enzimática, transporte, capacidade de 

contração ou de movimento, suporte e estrutura, proteção imune, coagulação 

sanguínea, regulação do crescimento e diferenciação celular. As proteínas 

plasmáticas são sintetizadas no fígado e podem ser separadas por eletroforese 

em duas frações principais: albumina e globulinas (Silva et al., 2005). 

A primeira resposta do organismo a uma menor ingestão protéica e/ou de 

aminoácidos essenciais é uma redução acentuada da massa protéica corpórea, 

acompanhada da redução da taxa de oxidação de aminoácidos. 

Simultaneamente, também ocorre um declínio na taxa de síntese protéica no 

fígado que também diminui sua liberação para a periferia (Marchini et al., 1998; 

Fontoura et al., 2006). Dessa forma, a utilização das proteínas séricas como 

instrumento de avaliação de desnutrição em pacientes gravemente enfermos é 

apontada como um importante e confiável parâmetro (Fontoura et al, 2006). 

No presente estudo, após oito semanas de dieta, detectou-se uma 

redução significativa nas concentrações de proteínas totais no soro de animais 

com restrição protéica quando comparados aos que foram alimentados com 

dieta controle. Alguns estudos utilizando modelos experimentais de desnutrição 

também mostram que a restrição protéica na dieta diminui os níveis de 

proteínas séricas (Rocha et al., 1997; Silva et al., 1999; Abreu et al., 2006; 

Santiago et al., 2006; Couto et al., 2008). Por outro lado, não se detectou 

nenhuma diferença na concentração de proteínas entre animais infectados e 

não infectados por L. infantum. 
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A albumina é a proteína mais abundante do plasma sanguíneo. Tem 

função na manutenção do volume plasmático circulante, manutenção do 

equilíbrio ácido-básico, transporte de substâncias fisiológicas (ácidos graxos, 

tiroxina, cortisol, aldosterona e pequenos íons) e reservatório de aminoácidos 

(Santos et al., 2004; Whatanable, 2010). Devido à facilidade para ser medida, é 

o marcador mais comumente utilizado para avaliar o estado nutricional de um 

indivíduo (Santos et al., 2004; Fontoura et al., 2006; Gupta & Liz, 2010). Santos 

et al., (2004) sugerem que o efeito da ingestão alimentar deficiente tem um 

impacto maior sobre sua síntese do que sobre a síntese das demais proteínas 

produzidas pelo fígado  

De acordo com a literatura, os níveis de albumina sérica diminuem com a 

desnutrição (Gupta & Liz, 2010; Whatanable et al., 2010) e a queda desses 

níveis é indicador de maior morbidade e mortalidade (Marchini et al., 1998; 

Fontoura et al., 2006). No presente estudo, observou-se queda significativa dos 

níveis de albumina sérica em camundongos desnutridos quando comparados 

aos controles após oito semanas de dieta. Estudos que utilizaram animais 

submetidos à desnutrição confirmam nossos achados, mostrando que a 

deficiência protéica diminui os níveis de albumina no soro (Rocha et al., 1997; 

Silva et al., 1999; Santhiago et al., 2006; Couto et al., 2008). Não foi 

encontrada nenhuma diferença neste parâmetro entre animais infectados e não 

infectados por L. infantum.  

A LV humana é marcada pela estimulação policlonal de linfócitos B o que 

leva a uma grande produção de anticorpos e hipergamaglobulinemia (Gontijo & 

Melo, 2004). Sendo assim, o aumento de gamaglobulinas é um achado comum 

da infecção em seres humanos (Handman et al., 2001; Mathias et al., 2001; 

Kafetziz et al., 2003; Gontijo & Melo, 2004; Horimoto & Costa, 2009) e também 

em cães (Marzochi et al., 1985; Aguiar et al., 2007; Silva et al., 2007), hamsters 

(Bunn-Moreno et al, 1985; Santori et al., 1999; Mathias et al., 2001) e 

camundongos (Afrin & Ali, 1998). No presente estudo, porém, não foi 

encontrada diferença na quantidade de globulinas entre animais infectados e 

não infectados por L. infantum em nenhum dos dois grupos de dietas. 

Segundo Marchini et al. (1998), diante de um estado de carência 

nutricional, diferentes proteínas séricas se recuperam de diferentes maneiras, 

dependendo dos diferentes tecidos e compartimentos do organismo. Enquanto 
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a albumina sérica diminui rapidamente quando se oferece alimentação baixa 

em proteína, tal fato não ocorre com as globulinas (Marchini et al., 1998). No 

presente estudo, porém, após oito semanas de dieta, foi encontrada uma 

redução significativa na concentração de globulinas entre animais controle e 

desnutrido.  

Crianças gravemente desnutridas apresentam grande risco de 

desenvolver hipoglicemia (Monte, 2000; Falbo et al., 2000; Bittencourt et al., 

2009). A explicação para os baixos níveis glicêmicos na desnutrição pode estar 

tanto na absorção inadequada da glicose quanto na deficiência do fígado em 

conduzir a gliconeogênese (Silva et al., 1999; Couto et al., 2008). Como os 

estoques de glicogênio são consumidos rapidamente, o organismo passa a 

produzir glicose a partir de aminoácidos livres e glicerol provenientes dos 

ácidos graxos, aumentando a gliconeogênese. Com a intensificação dessas 

vias alternativas de produção de glicose e a redução crescente dos estoques 

de macronutrientes, torna-se difícil a manutenção adequada dos níveis séricos 

de glicose, levando ao quadro de hipoglicemia (Lima et al, 2010). Além disso é 

importante ressaltar que indivíduos com desnutrição são mais suscetíveis a 

infecções e na presença de outras doenças a resposta imune necessitará de 

glicose, o que aumenta ainda mais sua demanda e contribui ainda mais para a 

queda dos seus níveis no organismo já debilitado (Ashwoth, 2001). 

Após oito semanas de dieta, detectou-se baixos níveis de glicose nos 

animais com restrição protéica quando comparados aos animais controle. Essa 

diferença entre eles foi estatisticamente significativa. Nossos achados estão de 

acordo com outros estudos, que utilizando animais de laboratório encontraram 

reduzidos níveis de glicose sérica na presença da desnutrição (Rocha et al., 

1997; Silva et al., 1999; Santhiago et al., 2006; Couto et al., 2008).  

As lesões teciduais decorrentes da LV são causadas pela invasão das 

células do sistema mononuclear fagocitário pela L. infantum. Os principais 

órgãos acometidos são medula óssea, baço e fígado. Dessa forma, no 

presente estudo determinou-se a carga parasitária no baço e no fígado em 

animais controle e desnutridos. A quantificação de parasitos através do método 

de diluição limitante foi feita no dia do sacrifício dos animais (4 semanas após a 

inoculação com formas promastigotas de L.infantum).  
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Ao comparar a carga parasitária entre os animais desnutridos e controle, 

foi observado tanto no baço quanto no fígado, um aumento significativo do 

número de parasitos por mg de tecido nos animais que receberam uma dieta 

hipoprotéica. No entanto, essa diferença não foi significativa quando foi 

avaliado o número de parasitos por órgão. Isto provavelmente se deve ao fato 

de que esses órgãos apresentaram uma significativa redução de peso devido à 

desnutrição quando comparado ao grupo controle. De acordo com os estudos 

realizados por nosso grupo (Serafim et al., 2010), animais que receberam uma 

dieta contendo apenas 3% de caseína (quantidade inferior à utilizada no 

presente estudo) apresentaram, como neste estudo, significativo aumento da 

carga parasitária por miligrama de tecido em ambos os órgãos quando 

comparados aos animais que receberam uma dieta contendo 14% de caseína. 

Além disso, no caso do fígado, mas não no baço, houve um aumento 

significativo também no número de parasitos por órgão nos animais 

desnutridos quando comparados aos animais controles. Esse aumento na 

carga parasitária por órgão provavelmente se deve ao fato da dieta nesse 

trabalho ter tido uma quantidade menor de proteínas, o que pode ter interferido 

mais na carga parasitária.   

Anstead et al. (2001), observaram que camundongos BALB/c desnutridos 

mostraram maior disseminação da infecção por L. donovani para o baço e 

fígado quando comparados ao grupo que recebeu uma dieta controle. Estes 

autores mostraram que o grau de visceralização está relacionado ao grau de 

desnutrição. 

Segundo Liese et al (2008) a inoculação endovenosa de L. infantum 

provoca um aumento do baço e do fígado resultante da massiva carga 

parasitária nestes órgãos. No presente estudo, porém não foi observada 

nenhuma associação entre massa do órgão e carga parasitária, pois como já 

dito anteriormente, não houve diferença na massa desses órgãos entre animais 

infectados e não infectados. 

Desnutrição e infecção atuam em um sinergismo. A desnutrição predispõe 

a infecção e aumenta sua gravidade e morbidade. A infecção por sua vez reduz 

a absorção de nutrientes, interfere com a utilização de substrato e causa danos 

nos tecidos. De uma forma cíclica, uma exacerba o efeito da outra (Macallan, 

2009). A desnutrição aumenta a morbidade e mortalidade tanto em doenças 
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agudas quanto crônicas, prejudica a recuperação, prolonga a duração do 

tratamento e aumenta seu custo (Norman et al., 2008).  

A desnutrição protéico-calórica é a principal causa de imunossupressão, 

estando associada com um significativo prejuízo na resposta imune celular. 

Dentre os efeitos que ela tem sobre o sistema imune estão: menor atividade 

fagocítica, menor função no sistema do complemento, diminuição do número 

de células T – em especial CD4+, redução da atividade das células NK, e falha 

nos mecanismos de morte de patógenos fagocitados (Chandra, 1992; Chandra, 

1997). 

A desnutrição protéico-calórica é também considerada um fator de risco 

para a LV (Desjeux, 2001) podendo aumentar as chances de visceralização 

morbidade e mortalidade pela doença. Anstead et al. (2003), em um estudo 

utilizando macrófagos peritoniais de camundongos submetidos à restrição 

protéica, observou que essas células produziam menor quantidade de NO e 

TNF-α, fundamentais na atividade leishmanicida e controle da infecção. 

Segundo Chandra (1992) e Alberda et al. (2006), a produção de IL-1, IL-2 e 

IFN-γ  também é diminuída pela desnutrição protéico-calórica 

O TNF-α desempenha um papel importante na proteção contra L. 

infantum por ativar a produção de mediadores tóxicos nos macrófagos (Costa 

et al., 2007). IL-2 é importante na função leishmanicida e na formação de 

granulomas. A falha na sua produção em resposta aos antígenos de 

Leishmania durante a infecção é um dos fatores responsáveis pelo 

desenvolvimento da forma sintomática da doença (Murray, 1993). 

Já está bem estabelecido que em modelos murinos de infecção, o IFN-γ é 

o principal responsável por ativar os macrófagos a produzirem EROs e NO, 

responsáveis pela morte intracelular dos parasitos. A produção de NO é o 

principal mecanismo microbicida na leishmaniose visceral murina e está 

relacionada com a resistência à infecção (Bogdan et al., 2000; Bacelar & 

Carvalho, 2005; Dey et al., 2005). 

Dessa forma, é possível que o significativo aumento da carga parasitária 

no baço e no fígado dos animais desnutridos esteja relacionado a uma 

supressão na resposta imune causada pela dieta deficiente de proteínas. Isso 

porque a produção de IL-2, IFN-γ, TNF-α e NO responsáveis pela morte do 



60 

parasito e controle da infecção pode estar diminuída pela desnutrição (Anstead 

et al., 2003; Alberda et al., 2006). Serafim et al. (2010) em seus estudos, 

observaram que células esplênicas de camundongos recebendo uma dieta 

hipoprotéica produziram menor quantidade de IFN-γ quando estimuladas com 

antígenos de L. infantum. Esse achado correlacionou-se com uma maior carga 

parasitária observada no baço dos animais pertencentes a este grupo.  

No presente estudo, avaliou-se também as alterações histológicas no 

fígado e no baço. No fígado, observou-se que em todos os grupos ocorreu 

algum tipo de alteração (degeneração hidrópica, esteatose, congestão 

sinusoidal, hiperemia, inflamação portal e reação granulomatosa), porém todas 

elas, com exceção da inflamação portal e reação granulomatosa, foram mais 

freqüentes nos animais desnutridos em relação aos animais controle. Quando 

se comparou a freqüência destas lesões entre animais desnutridos e controle 

infectados, observou-se que a desnutrição provocou um aumento da freqüência 

destas lesões e morfologicamente observou-se que elas eram mais intensas. 

No fígado de pelo menos um animal de cada grupo observou-se 

degeneração hidrópica, porém, esta alteração estava presente em maior 

quantidade e intensidade no grupo dos animais desnutridos. Esse fenômeno é 

caracterizado por citoplasma claro e aumento do volume dos hepatócitos (Law 

& Brunt, 2010), o que muitas vezes impediu a visualização dos capilares 

sinusóides. Esse tipo de degeneração está relacionado com várias doenças 

como hepatites virais agudas, hepatites auto-imunes, esteato-hepatites 

alcoólica e não alcoólica, doença de Wilson (Lackner et al., 2008) e anorexia 

nervosa (De Caprio et al., 2006).  

A degeneração hidrópica é provocada por mudanças no equilíbrio 

hidroeletrolítico que resultam na retenção de eletrólitos e água nas células. O 

trânsito de eletrólitos através das membranas depende de bombas eletrolíticas, 

que realizam seu transporte contra gradiente de concentração e mantêm 

constantes suas concentrações no interior da célula. Algumas dessas bombas, 

com por exemplo a bomba de sódio e potássio, dependem de energia na forma 

de ATP para funcionar adequadamente, outras dependem da estrutura da 

membrana e da integridade das proteínas que formam seu complexo 

enzimático (Pereira, 2006). No presente estudo, é possível que a deficiência 

protéica possa ter causado essa lesão pela redução da produção de ATP e/ou 
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pela modificação da integridade da membrana dos hepatócitos. Ambos os 

fenômenos levam à retenção de sódio, redução de potássio e aumento da 

pressão osmótica intracelular, levando à entrada de água no citoplasma e 

expansão isosmótica da célula, que passa a adquirir o aspecto vacuolar 

característico da lesão. Essa expansão leva a um rearranjo na distribuição das 

organelas citoplasmáticas conferindo ao citoplasma o aspecto granuloso visto 

ao microscópio óptico (Pereira, 2006). Além disso, o aumento de volume das 

células faz com que os capilares sejam comprimidos, o que muitas vezes 

impede que estes sejam visíveis ao MO. 

Domingues et al. (2009) também detectaram degeneração hidrópica no 

fígado de ratas Wistar submetidas à desnutrição. El Hag et al (1994) 

analisaram histologicamente o fígado de pacientes com diagnóstico confirmado 

de  LV e a degeneração hidrópica estava presente na maioria dos casos. Melo 

et al.(2008), ao analisar o fígado de cães naturalmente infectados com L. 

chagasi, também observaram a presença de degeneração hidrópica neste 

órgão.  

Esteatose hepática estava presente em todos os grupos experimentais, 

sendo que nos animais controle não infectado, ocorreu com menos freqüência. 

Essa alteração, também chamada de degeneração gordurosa pode ser 

causada por toxinas, diabetes melitus, obesidade, anóxia além da desnutrição 

protéico-calórica (Domingues et al., 2009). A esteatose hepática é uma 

alteração associada a uma variedade de desordens metabólicas (Kemper et al., 

2002). Segundo Saunders et al. (2011) a função do fígado é prejudicada pela 

desnutrição protéico-calórica, sendo comum observar necrose e deposição de 

gordura nesse órgão. Em alguns estudos, a biópsia do fígado de pacientes com 

LV revelaram a presença de esteatose hepática (Artan et al., 2006; Duarte et 

al., 2008) 

A esteatose refere-se a uma condição histopatológica caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de lipídeos dentro dos hepatócitos. Os triglicerídeos são os 

lipídeos mais freqüentemente envolvidos na esteatose hepática. 

Histopatologicamente a esteatose hepática pode ser classificada como macro 

ou microvesicular, dependendo do tamanho dos vacúolos lipídicos. Na 

microvesicular ocorre alargamento das células como conseqüência do acúmulo 

citoplasmático de pequenas vesículas lipídicas. Essa condição é 
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freqüentemente caracterizada por um prejuízo na β-oxidação mitocondrial. A 

esteatose macrovesicular é o modelo histológico mais comum na esteatose 

relacionada com triglicerídeos e tem sido observada em várias condições 

clínicas incluindo nutricionais, metabólicas e processos induzidos por drogas 

(Fong et al., 2000). 

Em condições normais, os hepatócitos retiram da circulação ácidos 

graxos e triglicerídeos provenientes da absorção intestinal e da lipólise no 

tecido adiposo. Os glicerídeos absorvidos e os sintetizados no retículo 

endoplasmático liso dos hepatócitos aí permanecem até serem transportados 

em vesículas ao complexo de Golgi, para formar as lipoproteínas e serem 

excretadas. É possível que, no presente estudo, a desnutrição tenha causado 

acúmulo de gordura por diminuir a produção de ATP. Quando há redução na 

síntese de ATP, a oxidação de acetil CoA no ciclo de Krebs fica também 

diminuída. Com isso, o excesso de acetil CoA  leva a um aumento da síntese 

de ácidos graxos e da formação de triglicerídeos que se acumulam no 

citoplasma. A redução do ATP também dificulta a síntese de lipídeos 

complexos e diminui a utilização de ácidos graxos e triglicerídeos, favorecendo 

assim o acúmulo dos últimos. Além disso, a carência de proteínas leva à 

deficiência da produção de fosfolipídeos, da formação de lipoproteínas e da 

excreção dos triglicerídeos. Uma ingestão calórica deficiente também causa 

maior mobilização de lipídeos do tecido adiposo, aumentando o aporte de 

ácidos graxos para o fígado (Pereira, 2006).  

Outra alteração histológica encontrada no parênquima hepático dos 

animais estudados foi a inflamação portal. Estudos realizados em seres 

humanos (El Hag et al., 1994) e cães (Giunchetti et al., 2008) com LV também 

observaram essa alteração. Na leishmaniose, as formas promastigotas dos 

parasitos são fagocitadas pelos neutrófilos, que são as primeiras células a 

migrarem para o local da infecção. Os neutrófilos infectados passam então a 

secretar quimiocinas para o recrutamento de mais neutrófilos e macrófagos 

para o sítio da infecção (Bacelar & Carvalho, 2005). 

Em resposta a um estímulo de inflamação, células sanguíneas aderem ao 

endotélio e migram dos vasos sanguíneos para os sítios de infecção. Esse 

processo é mediado por citocinas inflamatórias e quimiocinas que regulam a 

expressão de moléculas de adesão que se ligam a receptores específicos nas 
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células endoteliais e nos componentes da matriz extracelular (Pemberthy et al., 

1997). 

A restrição alimentar tanto em camundongos quanto em seres humanos, 

diminui a expressão de moléculas de adesão nas células sanguíneas, inibe a 

exsudação das mesmas para os sítios de infecção e diminui a produção de 

quimiocinas (Ikeda et al., 2000; 2001). Estudos realizados com camundongos 

alimentados com dietas deficientes em proteínas também observaram um 

comprometimento da adesão celular (Borelli et al., 1998) e da produção e 

mobilização das células sanguíneas para o foco da lesão (Borelli et al., 1995) o 

que pode ser um dos fatores importantes para o aumento na suscetibilidade às 

infecções (Souza et al., 2001). No presente estudo, a presença de inflamação 

portal foi observada em todos os grupo experimentais, porém nos animais do 

grupo controle infectado essa alteração morfológica foi encontrada com maior 

freqüência (92,8%) quando comparado aos animais desnutridos infectados 

(62,1%), mostrando que a desnutrição pode prejudicar a resposta inflamatória.  

A principal mudança histológica na LV é a formação de granulomas 

(Guiterrez et al., 1984). Sua formação está relacionada ao controle da infecção 

e regressão da doença (Wilson, 2005). Segundo Wilson et al (2005), a 

imunodeficiência afeta a reação granulomatosa, tanto em modelos murinos, 

quanto na doença humana. No presente estudo, a formação de granulomas 

hepáticos nos animais que receberam dieta controle foi maior em número e 

tamanho quando comparada aos animais que receberam dieta hipoprotéica.  

Ao mesmo tempo em que o parênquima hepático apresentou menor 

número e tamanho de granulomas nos animais desnutridos, esse órgão 

também mostrou maior carga parasitária nesses animais. Isso mostra a 

possível relação entre granuloma e controle da infecção. Se os granulomas 

foram pobremente formados, essa deficiência permitiu o crescimento do 

parasito no fígado. 

A reação granulomatosa está associada a uma resposta imune celular 

com a produção das citocinas IL-1, IL-12, IL-2, IFN-γ e TNF (Murray, 2001). A 

desnutrição protéico-calórica afeta a produção dessas citocinas, além de 

provocar uma redução da produção de NO (Chandra, 1992; Anstead et al., 

2003; Alberda et al.; 2006). Dessa forma, é possível que a desnutrição 

protéico-calórica tenha causado imunodeficiência nos animais e que esta tenha 
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tido uma relação direta com a prejudicada formação de granulomas no 

parênquima hepático. Estudos realizados por Serafim et al., (2010) mostraram 

uma menor produção de IFN-γ por animais desnutridos e infectados por L. 

chagasi. Assim é possível que esta reação não seja capaz de controlar 

adequadamente o crescimento do parasito. Como continuação do presente 

estudo, para investigar a resposta nestes animais, serão feitas futuramente 

análises imunoistoquímicas para avaliar a produção de NO no fígado dos 

animais desnutridos e infectados. 

O baço é um órgão linfóide secundário formado por polpa branca e polpa 

vermelha. Na polpa branca, encontram-se regiões de células B (folículos 

linfóides) e regiões de células T (córtex parafolicular). Estas regiões são 

responsáveis pela resposta a agentes infecciosos enquanto a polpa vermelha é 

responsável pela remoção de hemácias defeituosas (Pereira et al., 1999; 

Marques et al., 2002). Na leishmaniose visceral, o baço é um órgão de infecção 

crônica onde o parasito persiste, diferente do fígado no qual o parasito é 

eliminado (Wilson et al., 2005; Stanley & Engwerda, 2007; Liese et al., 2008). 

Além disso, a estrutura do órgão é severamente afetada na fase crônica da 

doença com destruição de sua arquitetura (Engwerda et al., 2004; Santana et 

al., 2008).  

Neste trabalho, o baço foi avaliado com 4 semanas de infecção, tempo no 

qual ainda não se nota alteração da arquitetura do órgão devido à infecção. No 

entanto, nos animais desnutridos observou-se uma grande atrofia deste órgão, 

o que pode estar relacionado a uma menor resposta ao agente infeccioso. 

Embora alguns estudos mostram diminuição da polpa branca na presença de 

infecção por L. infantum (Veres et al., 1977; Xavier et al., 2006; Santana et al., 

2008), outros mostram aumento dessa região (Corbetti et al., 1992; Laranjeira, 

2008). No presente trabalho foi encontrado um aumento do número e do 

tamanho dos folículos linfóides nos animais infectados sendo que no grupo 

controle esse aumento foi maior quando comparado aos animais desnutridos. 

Embora alguns estudos tenham observado alterações na polpa vermelha na LV 

(Tafuri et al., 2001; Riça-Capela et al., 2003; Xavier et al., 2006; , no presente 

estudo essa região não sofreu nenhuma alteração em nenhum dos grupos 

experimentais. 
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Assim, os dados deste trabalho mostram que a desnutrição protéico-

calórica altera a resposta ao parasito levando a uma menor formação de 

granuloma no fígado (menor número e área). Além disso, a desnutrição 

acentua as lesões hepáticas decorrentes da infecção, principalmente a 

degeneração hidrópica que foi mais freqüente e mais intensa nos animais 

desnutridos e infectados. Embora algumas lesões estejam presentes em 

grande parte dos animais desnutridos não infectados, mostrando que sua 

ocorrência é devido à desnutrição, a ocorrência concomitante de infecção e 

desnutrição é um fator responsável por uma grande alteração do órgão, 

mostrando que a recuperação nutricional destes animais pode ser um fator 

essencial para melhorar não só a resposta ao parasito, mas para reduzir a 

lesão dos órgãos afetados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – CONCLUSÕES
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Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que: 

 

• Uma dieta contendo 4,5% de caseína foi capaz de estabelecer um 

quadro de desnutrição protéico-calórica nos camundongos BALB/c, pois foram 

observadas diferenças estatísticas entre as massas corporais dos grupos 

controle e desnutrido ao longo das semanas de experimento. Além disso, o 

peso do baço e do fígado também estava reduzido nos animais desnutridos. 

 

• A desnutrição protéico-calórica prejudicou a resposta do hospedeiro à 

Leishmania infantum, uma vez que foi encontrada uma maior carga parasitária 

no fígado dos animais submetidos à dieta hipoprotéica, o que correlacionou 

com menor inflamação e formação de granulomas no parênquima hepático 

quando comparado aos animais controle.  

 

• A desnutrição protéico-calórica levou a um aumento da carga parasitária 

no baço, assim como um menor aumento do número e do tamanho dos 

folículos linfóides nos animais infectados. 

 
 

• A maioria das lesões teciduais hepáticas encontradas, tais como 

degeneração hidrópica, hiperemia e congestão sinusoidal foram agravadas 

pela desnutrição protéico-calórica em camundongos infectados por L. infantum.  
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