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RESUMO 

Malária é um problema de saúde global, especialmente nas regiões tropicais e 
subtropicais. No Brasil, 99% dos casos concentram-se na Amazônia Legal onde 
infecções por Plasmodium vivax são as principais causas da doença e podem ser 
fatais. Infecções por Plasmodium spp. podem levar à um quadro respiratório grave, 
com complicações pulmonares denominadas lesão pulmonar aguda (ALI) e 
síndrome do desconforto respiratório agudo (ARDS). As complicações pulmonares 
são caracterizadas pela diminuição da capacidade de trocas gasosas, aumento da 
atividade leucocitária e de mediadores inflamatórios nos pulmões. O grande número 
de fatores potencialmente envolvidos associados às grandes dificuldades no estudo 
da doença em humanos faz com que as bases moleculares desta disfunção 
pulmonar permaneçam ainda mal compreendidas, levando a uma alta mortalidade 
nas unidades de saúde. O objetivo central do presente trabalho foi caracterizar o 
desenvolvimento das lesões histopatológicas e o processo inflamatório envolvido na 
patogênese da lesão pulmonar aguda/ síndrome do desconforto respiratório agudo 
associado à malária grave em um modelo murino. Foi utilizado como modelo 
experimental a associação entre camundongos da linhagem DBA/2 e o parasita 
murino Plasmodium berghei ANKA. Neste modelo experimental 23-75% dos 
camundongos desenvolvem sintomas respiratórios agudos (classificados como 
ALI/ARDS) enquanto os demais morrem tardiamente (entre 13 e 21 dias após 
infecção) com sintomas de hiperparasitemia (classificados como HP). As lesões 
histopatológicas encontradas em camundongos ALI/ARDS incluem a presença de 
edema, congestão e hemorragia pulmonares, presença de células inflamatórias e 
membrana hialina. Foi desenvolvido um modelo preditivo baseado no aumento da 
pausa respiratória (Penh), frequência respiratória e parasitemia, que nos permite 
classificar os camundongos que desenvolverão ALI/ARDS antes do momento da 
morte, no 7º dia pós-infecção com alta sensibilidade e especificidade. Nossos 
resultados principais indicam um aumento da permeabilidade alvéolo-capilar, do 
heme livre sérico e da carga pararasitária nos pulmões. Verificamos também, um 

aumento de fatores pró e anti-inflamatórios, tais como IL-10, HO-1, IFN- aumento 
do influxo de neutrófilos no tecido pulmonar e no lavado broncoalveolar no grupo 
classificado como ALI/ARDS quando comparado com o grupo HP. Também foi 
identificada maior área contendo pigmento malárico tanto nos pulmões quanto nos 
baços de camundongos do grupo ALI/ARDS. 

 
Palavras - chave: Malária. ALI/ARDS. Plasmodium berghei. Histopatologia. 
Neutrófilos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
Malaria is a global health problem, especially in tropical and subtropical regions. In 
Brazil, 99% of the cases are concentrated in the Amazon Region where infections by 
Plasmodium vivax are the major cause of morbidity and which can also be fatal. 
Plasmodium spp. infections can lead to severe respiratory conditions including 
pulmonary complications named as acute lung injury (ALI) and acute respiratory 
distress syndrome (ARDS). Pulmonary complications are characterized by reduced 
capacity for gas exchange, increased leukocyte activity and inflammatory mediators 
in the lungs. The molecular basis of pulmonary dysfunction still remains poorly 
understood because of the large number of factors potentially involved in this disease 
and the difficulties in the study of this disease in humans, resulting in high mortality in 
health facilities. The main objective of this study was to characterize the development 
of histopathological lesions and the inflammatory process involved in the 
pathogenesis of acute lung injury/ acute respiratory distress syndrome associated 
with severe malaria in a murine model. We used DBA/2 mice infected with the murine 
parasite Plasmodium berghei ANKA as the experimental model. In this experimental 
model 23-75% of mice develop acute respiratory symptoms (classified as ALI / 
ARDS) while others die later (between 13 and 21 days after infection) with symptoms 
of hyperparasitemia (classified as HP). Histopathological lesions found in mice with 
ALI/ ARDS included edema, pulmonary congestion and hemorrhage, the presence of 
inflammatory cells and hyaline membrane. We developed a mathematical model 
based on the increase of the respiratory pause (Penh), respiratory rate and 
parasitemia, which allows us to classify the mice that develop ALI / ARDS before the 
time of death on day 7 post-infection with high sensitivity and specificity. Our main 
results indicate increased alveolar-capillary permeability, free heme in the serum and 
parasite load in the lungs. We also observed increased pro-inflammatory and anti-
inflammatory factors, such as IL-10, HO-1, IFN- and increased neutrophil influx in 
the lung tissue and bronchoalveolar lavage in the group classified as ALI/ARDS 
when compared to the HP group. We also identified increased areas of malarial 
pigment in both the lungs and the spleens of ALI/ARDS mice. 
 
Keywords: Malaria. ALI/ARDS. Cytokines. Histophatology. Plasmodium berghei. 
Neutrophils. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Malária é uma doença infecciosa parasitária que ainda hoje representa um 

problema de saúde mundial sendo Plasmodium falciparum a espécie mais 

patogênica. As complicações comumente encontradas em suas infecções são: 

acidose metabólica, malária cerebral, anemia severa e complicações pulmonares, 

denominadas lesão pulmonar aguda (ALI, do inglês, Acute Lung Injury) e sua forma 

mais grave, a síndrome do desconforto respiratório agudo (ARDS, do inglês, Acute 

Respiratory Distress Syndrome) (MILLER et al., 2002). 

Embora as infecções causadas por P. vivax sejam comumente conhecidas 

como malária benigna, essas complicações são cada vez mais observadas também 

em pacientes infectados por esta espécie (PRICE et al., 2007; TAN et al., 2008). 

Recentemente, P. vivax tem sido referido como agente causador de ALI/ARDS 

associada à malária grave, quadro clínico observado anteriormente, apenas em 

infecções por P. falciparum (ANSTEY et al., 2007; PRICE et al., 2007; SALERI et al., 

2006; SOUZA et al., 2003; TAN et al., 2008). 

O grande número de fatores que potencialmente estão envolvidos na 

ALI/ARDS, associados às grandes dificuldades no estudo da doença em humanos, e 

a ausência de um modelo animal, faz com que as bases moleculares desta 

disfunção pulmonar permaneçam pouco compreendidas (TAN et al., 2008). Modelos 

animais são desta maneira, uma importante ponte entre o paciente de uma zona 

endêmica e o laboratório de pesquisa (NIIKURA; INOUE, S.; et al., 2011). 

Recentemente, foi demonstrado um modelo murino que apresenta quadro 

histopatológico semelhante à ALI/ARDS associada à malária humana que pode 

auxiliar a compreender os mecanismos imunológicos e fisiopatológicos desta doença 

(EPIPHANIO et al., 2010). Neste modelo alguns camundongos desenvolvem 

ALI/ARDS enquanto outros camundongos não desenvolvem as manifestações 

características, vindo a óbito mais tardiamente com um quadro de hiperparasitemia 

(HP). Nós desenvolvemos um modelo preditivo que nos permite antever 

precocemente se os animais desenvolverão ALI/ARDS ou HP e, desta maneira, 

estudar os mecanismos envolvidos na patogênese da doença. 

Assim, face ao quase completo desconhecimento dos elementos determinantes 

da patogenia da ALI/ARDS associada à malária grave, a caracterização dos 
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elementos envolvidos na ALI/ARDS em um sistema experimental que represente um 

bom modelo animal da enfermidade humana, mostra-se extremamente importante. A 

compreensão das populações de células inflamatórias pulmonares e fatores 

inflamatórios, bem como o aumento da permeabilidade vascular e o sequestro de 

parasitas nos pulmões, que contribuem para a resolução ou a suscetibilidade frente 

à ALI/ARDS é pertinente e poderá fornecer futuramente uma importante contribuição 

para o entendimento desta doença associada à malária grave. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A malária no Brasil e no mundo  

Malária é uma doença infecciosa parasitária de grande impacto para a saúde 

pública e para o desenvolvimento econômico mundial, pois ainda hoje representa 

risco para as mais diversas populações, especialmente para aquelas localizadas em 

áreas tropicais e subtropicais (Mapa 1). Esta enfermidade está fortemente associada 

à pobreza, sendo as taxas de mortalidade da malária mais altas em países com 

menor PIB per capita (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012).  

Esta doença está presente em 104 países considerados como áreas 

endêmicas, onde o risco de infecção é potencialmente alto, dentre estes, 79 países 

estão classificados atualmente como em fase de controle, 10 encontram-se em fase 

de pré-eliminação, outros 10 países estão em fase de eliminação e os demais 5 

países encontram-se sem transmissão em curso, estando portanto em fase de 

prevenção da reintrodução da doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

De acordo com a organização mundial da saúde, aproximadamente 3,3 bilhões 

de pessoas estiveram expostas ao risco de contrair malária em 2011, sendo a 

população da África subsaariana a que possui maior risco de adquirir a doença. 

Aproximadamente 80% dos casos e 90% das mortes ocorrem na região africana, 

sendo as crianças menores de cinco anos e mulheres grávidas as pessoas mais 

afetadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

Em 2010, foi estimado que esta doença tenha levado a morte de 

aproximadamente 1,24 milhões de indivíduos, incluindo 714.000 crianças com idade 

inferior a 5 anos e 524.000 indivíduos com idade superior a 5 anos (MURRAY et al., 

2012). 

Os países com maior número de casos de malária são menos propensos a 

apresentar dados suficientemente sólidos e, desta maneira, o número estimado de 

casos de malária e mortes é acompanhado por um elevado grau de incerteza 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 
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Mapa 1 - Áreas de risco de transmissão por malária em 2010. 

 

Ilustração das áreas de risco de transmissão de malária no mundo, evidenciando a ocorrência 
concentrada principalmente na região tropical. Fonte: modificado de World Malaria Report. WHO, 
2012. 

 

Os países que compartilham a floresta amazônica formam uma sub-região com 

o mesmo nome. A maior proporção dos casos de malária nas Américas concentra-se 

na sub-região da Amazônia, contribuindo com 89% do total de casos do continente 

e, dentre os países da Amazônia, o Brasil contribui com 56% dos casos (PAHO, 

2010).  

Entre os casos notificados de malária no Brasil, aproximadamente 99% 

ocorrem em estados que compõe a Amazônia Legal (Amazonas, Acre, Amapá, 

Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão). Sabe-se ainda que 

tal incidência não se encontra distribuída de forma homogênea, sendo influenciada 

por determinantes epidemiológicos, como o clima, intensa migração da área rural 

para urbana, que variam fundamentalmente em função das formas de ocupação do 

solo e das modalidades de exploração econômica dos recursos naturais. Assim 

estes parâmetros podem aumentar a probabilidade da ocorrência de malária 

(MEDEIROS et al., 2010) (Mapa 2). Ainda nesta região prevalecem características 

socioeconômicas e ambientais que favorecem a permanência dos plasmódios, tais 

como a presença de criadouros naturais do vetor e o contato mais aproximado do 

mesmo com o homem, resultando na forma natural de transmissão da doença 

(OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010). 
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A precária vigilância epidemiológica e entomológica associado a áreas que 

sofreram ações antrópicas, como o desmatamento, são fatores que contribuem para 

o agravamento deste quadro (SARAIVA et al., 2009). 

 

Mapa 2 - Distribuição de casos confirmados de malária no Brasil por 100.000 

habitantes em 2011. 

 

Ilustração demonstrando a distribuição de casos confirmados de malária no Brasil por 100.000 
habitantes em 2011. Fonte: modificado de World Malaria Report. WHO, 2012. 

 

As informações a respeito de casos notificados de malária no Brasil estão 

disponibilizadas em dois sistemas do DATASUS (Departamento de informática do 

Sistema Único de Saúde - SUS): o SIVEP-malária (Sistema de Informação de 

Vigilância Epidemiológica) e o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a, 2013b). 

O SIVEP-malária  é responsável por registrar os casos notificados na região 

amazônica (onde há um maior número de casos), já os demais casos notificados no 

país são registrados no SINAN-net. 

De acordo com estes dados, em 2011 foram notificados 295.103 casos 

confirmados de malária em estados brasileiros, sendo que dentre estes, 99,66% 

foram notificados em estados pertencentes a Amazônia Legal (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013a, 2013b). Já em 2012, foram registrados 275.420 casos, sendo 

99,75% concentrados na Amazônia Legal. Os dados referentes a 2012 coletados no 
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SINAN e no SIVEP-Malária estão sujeitos a revisão (Tabela 1) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013a, 2013b). 

 

Tabela 1 - Casos confirmados de malária no Brasil por ano e por Estado. Casos 

notificados no SINAN e no SIVEP-Malária. 

UF Notificação 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Acre 51279 27706 27571 36936 23004 29334 

Alagoas 7 3 8 10 6 5 

Amapá 21975 15131 15504 15388 21262 17165 

Amazonas 197174 133805 100216 74138 60795 89748 

Bahia 26 23 21 66 25 10 

Ceará 60 21 34 53 36 21 

Distrito Federal 40 23 28 53 44 19 

Espírito Santo 97 122 58 76 68 47 

Goiás 123 69 62 131 71 54 

Maranhão 6621 4757 5707 3904 4499 2885 

Mato Grosso 6760 4081 3276 2366 2167 1851 

Mato Grosso do Sul 41 37 30 29 29 21 

Minas Gerais 130 114 85 129 114 73 

Pará 76207 69213 99609 135246 132590 94181 

Paraíba 2 - 9 19 6 8 

Paraná 200 90 115 120 95 46 

Pernambuco 27 29 33 25 28 17 

Piauí 54 47 59 114 106 54 

Rio de Janeiro 81 62 75 109 113 107 

Rio Grande do Norte 4 6 14 17 19 18 

Rio Grande do Sul 17 12 12 25 18 13 

Rondônia 81929 49807 41366 43514 35120 29730 

Roraima 15236 10232 15032 21806 14577 9774 

Santa Catarina 34 16 15 38 22 28 

São Paulo 243 158 191 236 193 146 

Sergipe 3 2 5 9 5 3 

Tocantins 288 165 129 105 91 62 

TOTAL 458658 315731 309264 334662 295103 275420 

Casos notificados de malária no Brasil de 2007 a 2012 com resultado parasitológico positivo. Fonte: 
Adaptado do ministério da saúde/SVS – Sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) e 
sistema de informação e vigilância epidemiológica (SIVEP-malária). 
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Um estudo recente identificou a presença de 6 espécies de Anopheles sp. no 

município de Parelheiros, subdistrito periférico do município de São Paulo, sendo 

Anopheles (karteszia) cruzii a espécie mais predominante, com amostras positivas 

para P. vivax e P. malariae, contribuindo com registros de transmissão autóctone 

(DUARTE et al., 2013).  

Os casos de malária notificados no Brasil atingem também mais homens do 

que mulheres, sendo que em 2011, 61,73% dos casos notificados foram em pessoas 

do sexo masculino e em 2012 foi de 60,77% (Tabela 2) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013a, 2013b). 

 

Tabela 2 - Casos confirmados de malária no Brasil por ano e por sexo. Casos 

notificados no SINAN e no SIVEP-Malária.  

Ano 1º Sintoma(s) Masculino Feminino Não informado Total 

2007 283.543 175046 69 458.658 

2008 194.242 121.421 68 315.731 

2009 191.003 118.196 65 309.264 

2010 206.175 128.436 51 334.662 

2011 182.170 112.512 421 295.103 

2012 167.376 103.825 4.219 275.420 

Casos notificados de malária no Brasil de 2007 a 2012 com resultado parasitológico positivo. Fonte: 
Adaptado do ministério da saúde/SVS – Sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) e 
sistema de informação e vigilância epidemiológica (SIVEP-malária). 
 
  

 Já a  a faixa etária mais atingida pela doença é entre 20 a 39 anos (Tabela 3) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a, 2013b). 
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Tabela 3 - Casos confirmados de malária no Brasil por ano por faixa etária. Casos 

notificados no SINAN e no SIVEP-Malária.  

Ano 1º 
Sintoma(s) 

<1 Ano 1-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80 a + 

2007 7.049 47.001 55.489 54.114 50.490 160.590 68.781 10.334 3.689 1.081 

2008 5.429 34.647 39.259 36.726 33.588 109.034 46.676 7.211 2.376 762 

2009 5369 32.973 38.762 36.428 32.955 107.228 45.662 6.866 2.274 742 

2010 4.697 34.506 39.988 39.994 35.952 117.510 50.889 7.484 2.651 984 

2011 4.737 29.548 34.094 34.234 32.496 105.199 45.097 6.560 2.319 809 

2012 4.940 28.420 32.532 32.767 30.294 96.049 41.026 6.370 2.243 778 

Total 32.221 207.095 240.124 234.263 215.775 695.610 298.131 44.825 15.552 5.156 

Casos notificados de malária no Brasil de 2007 a 2012 com resultado parasitológico positivo. Fonte: 
Adaptado do ministério da saúde/SVS – Sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) e 
sistema de informação e vigilância epidemiológica (SIVEP-malária). 

  
 

A malária em seres humanos é causada por cinco espécies de parasitas 

intracelulares do gênero Plasmodium, pertencentes ao filo Apicomplexa, capazes de 

infectar humanos (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, 

Plasmodium malariae e Plasmodium knowlesi) (ANTINORI et al., 2012; WHITE, 

2008). 

Plasmodium vivax é a espécie dominante de malária fora do continente 

Africano, responsável por 25 a 40% dos casos de malária no mundo e responsável 

por 70-80% dos casos de malária que ocorrem na América Latina (ANSTEY et al., 

2007). 

No Brasil, a malária é causada por três espécies de parasitas: P. falciparum, P. 

vivax, P. malariae. Não há registro de ocorrência de transmissão autóctone de 

Plasmodium ovale e Plasmodium knowlesi (OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010). Em 

meados de 1940, aproximadamente 6 milhões de casos de malária ocorriam 

anualmente, e, em 2009, foram registrados aproximadamente 306.000 casos da 

doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a, 2013b; OLIVEIRA-FERREIRA et al., 

2010).  

Infecções por P. vivax também são as principais causas de malária no Brasil, 

contabilizando 87,29% dos casos registrados em 2011, já P. falciparum foi 

responsável por aproximadamente 11,35% dos casos e infecções por P. malariae 

são raramente observadas (Tabela 4) (CHAVES, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013a, 2013b; OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010). Contudo, o baixo número de 
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casos de infecção por P. malariae pode ser decorrente da ineficiência dos métodos 

de diagnóstico em identificar diferenças entre as espécies, especialmente o 

diagnóstico de P. vivax e P. malarie realizado por gota espessa que ainda hoje é o 

método de referência (BOONMA et al., 2007; OLIVEIRA-FERREIRA et al., 2010; 

SILVA, 2010). 

 

Tabela 4 - Casos confirmados de malária no Brasil por ano e por resultado 

parasitológico. Casos notificados no SINAN e no SIVEP-Malária. 

Ano 1º Sintoma(s) F F+FG V F+V M O 

2007 88.491 551 364.290 5.114 141 2 

2008 46.244 456 265.778 3.105 78 2 

2009 47.735 409 258.057 3.190 94 3 

2010 47.429 550 282.693 3.765 171 3 

2011 33.447 488 257.214 3.399 134 0 

2012 33.537 373 233.300 3.901 89 1 

Casos notificados de malária no Brasil de 2007 a 2012 com resultado parasitológico positivo onde: F: 
P. falciparum; FG: Gametócito de P. falciparum; V: P. vivax; M: Plasmodium malarie e O: P. ovale. 
Fonte: Adaptado do ministério da saúde/SVS – Sistema de informação de agravos de notificação 
(SINAN) e sistema de informação e vigilância epidemiológica (SIVEP-malária) 

 

 

2.2 Plasmodium e seu ciclo de vida  

A designação do termo “malária” ocorreu no século XVIII, na Itália e, reflete a 

crença que predominava que as febres estavam associadas à malária eram 

causadas por vapores venenosos oriundos de pântanos, teoria do “mau ar” ou “male 

aria”, em italiano (COX, 2010). 

Em 1880, o médico militar francês Charles Louis Alphonse Laveran, 

trabalhando na Argélia, ao examinar microscopicamente o sangue de um soldado 

sofrendo de malária, notou entre os corpúsculos vermelhos, elementos que 

pareciam ser parasitas e, após esta observação, ao examinar o sangue de 44 

pacientes maláricos, verificou que os mesmos elementos estavam presentes em 

quase todos. Laveran rapidamente percebeu que tinha encontrado um parasita 

protozoário que ele chamou de Oscillaria malariae. Ele apresentou suas conclusões 

à Academia Francesa de Ciências Médicas em dezembro 1880, mas não conseguiu 

convencer nenhum dos eminentes microbiologistas, zoólogos ou malariologistas de 
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que ele estava vendo outra coisa que não fosse células vermelhas do sangue 

desintegrando-se (COX, 2010). 

O ciclo de vida do parasita é bastante complexo e inicia-se quando uma fêmea 

infectada de um mosquito do gênero Anopheles, ao realizar o seu repasto 

sanguíneo, introduz esporozoítos infectantes na pele do hospedeiro vertebrado. 

Estes esporozoítos permanecem na pele por cerca de 15 minutos e podem alcançar 

capilares sanguíneos, através da sua mobilidade, ou invadir vasos linfáticos, 

enquanto outros permanecem na pele (NEVES, 2005). 

Carregados pela circulação sanguínea, eles atingem o fígado onde são 

capazes de atravessar células de Kuppfer (PRADEL; FREVERT, 2001) e invadem 

diversos hepatócitos, até finalmente, estabelecerem-se em um deles (MOTA et al., 

2001). Neste hepatócito infectado, os esporozoítos diferenciam-se em trofozoitos 

pré-eritrocíticos e multiplicam-se por reprodução assexuada do tipo esquizogônia, 

dando origem aos esquizontes teciduais (forma exo-eritrocítica). Esta etapa é 

assintomática e conhecida como fase pré-eritrocítica ou fase hepática (NEVES, 

2005). 

Posteriormente, os merozoítos são lançados na corrente sanguínea por meio 

de vesículas denominadas merossomas, estas se rompem liberando os merozoítos, 

que por sua vez invadem eritrócitos, iniciando o ciclo intra-eritrocítico assexuado, 

responsável pela manifestação dos sinais e sintomas da enfermidade (STURM et al., 

2006).  

Os parasitas desenvolvem-se dentro do vacúolo parasitóforo, onde se 

alimentam de hemoglobina, passando por vários estágios. O primeiro estágio é 

chamado de anel e, após ter seu citoplasma aumentado, transformam-se em 

trofozoítos. Estes se transformarão em esquizontes através de um processo de 

divisão celular denominado esquizogonia, levando a consequente formação de 

novos merozoítos. Após a ruptura dos eritrócitos, estes são liberados na circulação 

sanguínea e invadem novos eritrócitos, dando continuidade ao ciclo e à 

manifestação da doença (NEVES, 2005). A ruptura dos esquizontes é seguida pela 

aparição de febre característica da doença, com duração de 8 a 12 horas 

(ANTINORI et al., 2012).  

Após algumas gerações de merozoítos, alguns parasitos não iniciam o 

processo de divisão celular e diferenciam-se nas formas sexuadas, os gametócitos 
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masculinos e femininos que não sofrem mais divisão celular e seguirão seu 

desenvolvimento no inseto vetor. Quando ingeridos pelo mosquito no momento do 

repasto sanguíneo, alcançam o trato digestivo do inseto, onde as hemácias são 

digeridas e os gametócitos são liberados. A fecundação ocorre entre os gametas 

masculino e feminino e formará o zigoto, que se diferencia em oocineto. Este forma 

um envoltório protetor transformando-se em oocisto, que sofrerá uma primeira 

meiose redutora seguida de inúmeras mitoses, liberando os esporozoítos haplóides 

na hemolinfa do inseto. Estes esporozoítos migram e instalam-se na glândula salivar 

do mosquito, até que se realize uma nova alimentação sanguínea em um hospedeiro 

vertebrado, podendo infectar um novo indivíduo (NEVES, 2005) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Ciclo biológico do plasmódio. 

 

Parasitas na forma de esporozoítos são inoculados na pele do ser humano pela picada do mosquito 
vetor. Os parasitas seguem para o fígado iniciando a fase hepática da doença de onde saem para dar 
origem à fase sanguínea, onde se observa o quadro sintomatológico. Fonte: (GREENWOOD et al., 
2008). 
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2.3 A resposta imune na malária 
 

O ciclo de vida do parasita, conforme detalhado anteriormente, compreende 

diferentes estágios e em cada um deles o plasmódio pode ser alvo do sistema 

imune. Esporozoítos na derme precisam evadir dos anticorpos antes de alcançar os 

vasos sanguíneos; no fígado encontram-se suscetíveis a ação das células de 

Kupffer e no interior dos hepatócitos, os esporozoítos estão suscetíveis à ação de 

células T citotóxicas. Merozoítos na circulação estão expostos à ação dos anticorpos 

antes de conseguirem atingir e invadir os eritrócitos e mesmo durante o estágio 

intra-eritrocítico, estão sujeitos a opsonização por anticorpos e a ação de 

macrófagos (GREENWOOD et al., 2008). 

Células do sistema imune inato são as primeiras a reconhecer patógenos 

humanos, tais como o plasmódio, seja ele na forma de esporozoíto ou como 

merozoíto eritrocítico. Este reconhecimento acontece através de macrófagos, células 

dendríticas, neutrófilos, células natural killer (NK), TCR
+ e proteínas do 

complemento. Além disso, há também a secreção de citocinas, que potencializam a 

fagocitose, atraem novas células inflamatórias e contribuem para a ativação de 

células TCD4+ (HAFALLA et al., 2011; LUNDIE, 2011; STEVENSON; RILEY, 2004). 

O principal mecanismo de defesa contra protozoários que sobrevivem dentro 

dos macrófagos é a imunidade mediada por células, particularmente a ativação do 

macrófago por citocinas derivadas das células TH1. A IL-12 acentua a produção de 

IFN- e o desenvolvimento de células TH1 (BOSTROM et al., 2012).  

Na malária, as células TCD8+ estão centralmente envolvidas na imunidade 

protetora contra o parasita na fase hepática. Em estudos realizados com os 

parasitas murinos P. berghei e P. yoelli, a transferência adotiva de clones de células 

TCD8+ específicas para os epítopos localizados nas proteínas circunsporozoíticas 

(CS), as quais recobrem os esporozoítos, protegeu os camundongos contra o 

desafio com estes parasitas. Além disso, a imunização de camundongos com uma 

vacina expressando estes epítopos, induziu a produção de células TCD8+, o que 

inibiu fortemente o desenvolvimento do parasita no estágio hepático in vivo 

(CARVALHO et al., 2002). 

Células de Kupffer ativadas, produzem IL-18 e esta citocina tem potencial de 

ativar a resposta inflamatória através da indução da produção de IFN-, impedindo, 

por sua vez, o crescimento de esporozoítos dentro deste órgão (TSUTSUI et al., 
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2003). Há indícios de que células TCD4+ são essenciais para o desenvolvimento de 

células TCD8+ que podem inibir o desenvolvimento da malária na fase hepática e a 

citocina IL-4 é um mediador essencial para essa interação da célula T  (CARVALHO 

et al., 2002). 

A imunidade protetora ao plasmódio no estágio sanguíneo requer tanto 

elevados títulos de anticorpos neutralizantes quanto células TCD4+ específicas 

contra a malária para um rápido e eficaz controle da parasitemia, sendo os principais 

alvos antigênicos do reconhecimento humoral as proteínas PfEMP1 (LUNDIE, 2011). 

Os eritrócitos parasitados induzem a produção de TNF-α, IL-12 e IFN- pelas células 

mononucleares sanguíneas (HAFALLA et al., 2011). Em resposta aos ligantes do 

parasita reconhecidos pelos receptores de reconhecimento de padrão, como os Toll-

like receptors (TLRs) e CD36 ou citocinas inflamatórias como IFN-, as células 

dendríticas (DC) amadurecem e migram para o baço, o primeiro local da resposta 

imune no estágio sanguíneo contra o plasmódio. A maturação de células dendríticas 

está relacionada ao aumento da regulação de moléculas de MHC classe II, CD40, 

CD80, CD86, moléculas de adesão e produção de citocinas incluindo IL-12. A IL-12 

ativa NK a produzir IFN- e induz a diferenciação em células T helper 1 (TH1). A 

produção de citocinas, particularmente IFN-, por NK resulta na maturação de 

células dendríticas e aumenta o efeito do estímulo decorrente do parasita, facilitando 

a expansão clonal de TCD4+ específicas para o antígeno. A citocina IL-2, produzida 

por células TH1 antígeno-específicas, estimula as células NK a produzir IFN-, que 

induz a maturação de DC e macrófagos ativados que, por sua vez, amplificam a 

resposta imune (STEVENSON; RILEY, 2004). 

Embora a resposta imune ao plasmódio deva ser eficiente, e contar com 

componentes pró-inflamatórios, que possam controlar ou eliminar os eritrócitos 

infectados, esta resposta deve ser suprimida por mediadores anti-inflamatórios, 

como IL-10 e TGF-β, a partir do momento em que a carga parasitária esteja 

controlada, evitando assim, danos ocasionados pela própria resposta, que é 

amplificada, podendo levar ao quadro de malária grave (RILEY et al., 2006; 

STEVENSON; RILEY, 2004). Já foi demonstrada uma correlação entre a gravidade 

da doença e níveis circulantes de citocinas (POOVASSERY; MOORE, 2009).  

Desta maneira, a resposta imunológica frente à malária é complexa e 

específica para cada estágio da infecção. Citocinas inflamatórias têm um papel 
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importante na resposta imune a infecções, mas também podem contribuir com a 

imunopatologia e a severidade da doença, caso seus níveis não estejam 

devidamente controlados. Sabe-se que a rápida produção de IFN- é essencial para 

montar resistência perante a infecção e gerar proteção para episódios clínicos. No 

entanto, outras citocinas pró-inflamatórias como Interleucina 12 (IL-12) e fator de 

necrose tumoral (TNF-α) também possuem um papel mediador essencial nesta 

proteção. Todos eles parecem ser necessários para inibir o crescimento do parasita 

e para a estimulação da fagocitose com objetivo de eliminar os eritrócitos 

parasitados. Níveis plasmáticos de TNF-α e óxido nítrico, secretados por macrófagos 

e neutrófilos ativados estão associados com a febre e remoção dos parasitas. 

Outras citocinas como IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 e IL-12 têm sido implicadas na 

patogênese da malária grave quando comparados com malária não complicada 

(BOSTROM et al., 2012; GOODMAN et al., 2003). 

 

2.4 A doença e suas consequências 

O período de incubação da malária varia de 7 a 14 dias, podendo, contudo, 

chegar a vários meses em condições especiais, no caso de infecções por P. vivax e 

P. malariae. A crise aguda da malária, que ocorre na fase sanguínea, caracteriza-se 

por episódios de calafrios, febre (que pode atingir 40ºC ou mais) e sudorese com 

duração que pode variar de 6 a 12 horas e, em geral, esses sintomas são 

acompanhados por cefaléia, mialgia, náuseas e vômitos. Após as primeiras 

manifestações, a febre pode passar a ser intermitente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). 

O quadro clínico da malária é variável e depende de alguns fatores como a 

espécie do parasito, a quantidade de parasitas circulantes, do tempo de doença e do 

nível de imunidade adquirida pelo paciente, sendo que gestantes, crianças e 

primoinfectados estão sujeitos a maior gravidade da doença. O diagnóstico precoce 

e o tratamento correto e oportuno são os meios mais adequados para reduzir a 

gravidade e a letalidade da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

P. falciparum é a espécie mais virulenta, responsável pela febre terçã maligna 

caracterizada pelos acessos febris em intervalos de 36 a 48 horas. Esta espécie é 

responsável pela maioria das mortes causadas pela malária (GARCIA et al., 2001). 

Algumas complicações comumente são encontradas em suas infecções, tais como: 
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acidose metabólica, malária cerebral, anemia severa e complicações pulmonares, 

conhecidas como lesão pulmonar aguda (ALI, sigla proveniente do inglês, acute lung 

injury) e sua forma mais severa, a síndrome do desconforto respiratório agudo 

(ARDS, sigla proveniente do inglês, acute respiratory distress syndrome) (MILLER et 

al., 2002).  

A característica fundamental da patogênese relacionada a esta espécie é a 

adesão de eritrócitos infectados às células endoteliais da microvasculatura de 

órgãos como cérebro, e células epiteliais da placenta, devido a presença de 

receptores específicos encontrados nestes, como CD36 e CSA. Isto resulta em um 

baixo fluxo sanguíneo, infiltração de células inflamatórias e liberação de mediadores 

pró-inflamatórios, causando alterações tissulares que caracterizam as formas graves 

da doença. (GREENWOOD et al., 2008; MILLER et al., 2002; POUVELLE et al., 

2000).  

O fenótipo de adesão de eritrócitos infectados está correlacionado ao 

aparecimento de PfEMP1 (sigla proveniente do inglês, Plasmodium falciparum 

erythrocyte membrane protein 1) na superfície do eritrócito parasitado e essa 

proteína, que é codificada pela diversa família de genes var, permite a ligação do 

eritrócito parasitado a vários receptores de superfície, (ICAM-1, PCAM-1, CD36, 

entre outros) promovendo o desaparecimento das formas assexuadas do parasita da 

circulação periférica evitando assim, que os mesmos sejam destruídos no baço, e 

esta interação está relacionada com a patogênese da malária cerebral (MC) 

(MILLER et al., 2002; POUVELLE et al., 2000; RÉNIA et al., 2012).  

A MC é uma forma bastante severa observada por infecção por P. falciparum 

com manifestações que incluem coma por mais de 30 minutos; a malária cerebral 

caso não seja tratada, é quase sempre fatal, e mesmo quando realizado o 

tratamento, a taxa de mortalidade é de aproximadamente 20% em adultos e 15% em 

crianças (BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012).  

O sequestro de parasitas no cérebro pode envolver o receptor da molécula de 

adesão intercelular (ICAM-1) (MILLER et al., 2002).  

Contudo, atualmente, acredita-se que na gênese da MC, além do sequestro do 

eritrócito infectado, também há inflamação e homeostasia, levando a disfunção da 

microcirculação (HEYDE, VAN DER et al., 2006). 
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Também já foi demonstrado o sequestro de eritrócitos parasitados na placenta, 

sendo que os mesmos ligam-se a condroitina sulfato A (CSA), causando malária 

placentária e, consequentemente, nascimento prematuro, baixo peso ao nascer e 

resultando em um aumento na mortalidade nos recém-nascidos bem como em 

anemia materna (MILLER et al., 2002). 

Uma complicação frequentemente observada na malária é a anemia severa, 

definida por níveis de hemoglobina < 5 g/dL ou hematócrito <15%. Em áreas de alta 

endemicidade é um problema especialmente em crianças, mulheres grávidas, 

(especialmente em primíparas), mas pode ocorrer também na população adulta 

(BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012). Os mecanismos são multifatoriais, incluindo 

hemólise de eritrócitos infectados e não infectados, resposta inapropriada da medula 

óssea e outros fatores individuais (BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012). Um estudo 

indica uma associação entre a presença de anemia severa, altos níveis de TNF-α, 

IL-10 e monócitos circulantes contendo hemozoína (LUTY et al., 2000).  

Falência renal aguda pode estar presente na admissão do paciente em um 

contexto envolvendo múltiplos órgãos, ou pode ocorrer na fase de recuperação da 

malária grave (BARTOLONI; ZAMMARCHI, 2012). A doença ocorre quase 

exclusivamente em adultos ou crianças mais velhas com uma incidência de 1-4%. A 

patogênese é multifatorial e envolve a interação de fatores mecânicos, imunológicos, 

citocinas e humorais; o sequestro do parasita na microvasculatura causa prejuízo no 

fluxo da microcirculação renal e no metabolismo. Outros fatores podem estar 

associados como a ativação massiva e monócitos e as espécies reativas de oxigênio 

(KRISHNA et al., 2012). 

Além das manifestações acima citadas, a malária pode causar acidose 

metabólica, distúrbios hepáticos e a lesão pulmonar aguda (ALI) ou a sua forma 

mais severa, a síndrome do desconforto respiratório agudo (ARDS) (BARTOLONI; 

ZAMMARCHI, 2012; MOHAN et al., 2008; RÉNIA et al., 2012; WARRELL, 1990). 

Infecções por P. ovale, assim como P. vivax, apresentam algumas formas que 

podem ficar em estado de latência no hepatócito, sendo chamados de hipnozoítos 

(do grego hipnos, sono). Estas formas levam à recaídas da doença após períodos 

de incubação que, em geral, são de seis meses (HULDEN; HULDEN, 2011).  

Já as infecções por P. vivax são caracterizadas pela febre terçã benigna, com 

acessos febris em intervalos de 48 horas. Apesar de ser conhecida como malária 
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benigna, há indícios de que ocorra aderência dos eritrócitos infectados pelas formas 

maduras do parasita às células endoteliais pelo receptor ICAM-1, e pelo receptor 

CSA, na placenta (CARVALHO et al., 2010). 

Lacerda e colaboradores em 2012 descreveram casos de paciente na região 

Amazônica brasileira, infectados com Plasmodium vivax e que vieram a óbito com 

malária grave. Dentre estes casos a maior parte foi em decorrência de ARDS, 

apresentando edema pulmonar associado ao acúmulo de neutrófilos no espaço 

interalveolar (LACERDA et al., 2012). Outros trabalhos também já demonstraram a 

ocorrência de malária grave, como a lesão pulmonar aguda, associada a infecções 

por P. vivax (BOULOS et al., 1993; TAN et al., 2008). 

 

2.5 Lesão pulmonar aguda (ALI) e síndrome do desconforto respiratório agudo 

(ARDS) 

A síndrome do desconforto respiratório agudo foi descrita pela primeira vez em 

1967 por Ashbaugh e Petty em 12 pacientes com início agudo de taquipnéia, hipóxia 

e perda de complacência após diversos estímulos (ASHBAUGH et al., 1967). 

A ALI e sua forma mais severa a ARDS têm sido associadas a diferentes 

enfermidades e, pode ocorrer através de insultos diretos ou indiretos, tais como 

pneumonia, aspiração ou inalação de conteúdo gástrico, traumas, septicemia, 

queimaduras graves, inalação de fumaça e mais recentemente a infecções pelo 

vírus H1N1, além da malária grave (LANGE et al., 2012; MOHAN et al., 2008; REISS 

et al., 2012; RISCILI et al., 2011). 

Apesar das inovações na medicina de tratamento intensivo, em 2005 a 

incidência estimada de ALI/ARDS em adultos foi de aproximadamente 200 mil casos 

e a mortalidade em decorrência de ALI/ARDS ainda permanece maior que 40% 

(BHARGAVA; WENDT, 2012; GROMMES; SOEHNLEIN, 2011; MATTHAY; 

ZEMANS, 2011). 

A ALI/ARDS é uma síndrome caracterizada por lesão alveolar difusa, 

inflamação aguda dos alvéolos e do parênquima pulmonar. Observa-se também a 

perda da função e o aumento da permeabilidade da barreira epitelial do alvéolo e do 

capilar pulmonar, resultando em edema pulmonar de origem não-cardiogênica, 

diminuição da capacidade de trocas gasosas, aumento da atividade leucocitária e de 

mediadores inflamatórios nos pulmões, resultando assim em insuficiência 
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respiratória em pacientes críticos (ANSTEY et al., 2002; GOODMAN et al., 2003; 

GROMMES; SOEHNLEIN, 2011).  

Na fase inicial da ALI/ARDS, conhecida como fase exudativa, insultos diretos 

ou indiretos resultam em injúria no endotélio capilar e no epitélio pulmonar, lesando 

pneumócitos tipo I e pneumócitos tipo II. Os pneumócitos tipo I constituem a vasta 

maioria da superfície alveolar e são particularmente susceptíveis a lesões. Como 

consequência de um dano do endotélio capilar e do epitélio, há uma perda da função 

da barreira alvéolo-capilar e ocorre um acúmulo de um fluído proteináceo (edema) 

no interstício pulmonar e no interior dos alvéolos, resultando na formação de 

membrana hialina. Ocorre também sequestro, marginação e, consequente acúmulo 

de neutrófilos em ambos os espaços intersticiais e alveolares, que contribuem para a 

injúria. Na segunda fase, a fibroproliferativa, ocorre hiperplasia de pneumócitos tipo 

II, que se proliferam com o objetivo de repor os pneumócitos tipo I que sofreram 

necrose ou apoptose. Nesta fase ocorre também proliferação de células do 

mesênquima, incluindo fibroblastos, miofobroblastos, inflamação, álveolos podem 

estar colapsados devido à dimunição do surfactante, e também pode-se observar 

espessamento da membrana hialina e fibrose (DENG; STANDIFORD, 2011; JAIN; 

BELLINGAN, 2007; MATTHAY; ZEMANS, 2011). 

A ALI/ARDS associada à malária devido ao P. falciparum ocorre em mais de 

25% dos adultos e 40% das crianças com malária grave e a doença pode ocorrer 

como uma única complicação ou pode ser acompanhada por outros distúrbios 

levando a uma disfunção de múltiplos órgãos (MOHAN et al., 2008; TAYLOR et al., 

2012). A ALI/ARDS associada à malária grave também já foi descrita em infecções 

por P. knowlesi, sendo a mais frequente de suas complicações. O mesmo quadro 

também já foi observado em infecções por P. vivax, P. ovale e P. malariae 

(DESCHEEMAEKER et al., 2009; LEE; MAGUIRE, 1999; MOHAN et al., 2008; 

PRICE et al., 2007; TAN et al., 2008).  

Um importante aspecto da ALI/ARDS associada à malária grave é que esta 

complicação pode ocorrer mesmo durante ou após o tratamento anti-malárico (TAN 

et al., 2008; TAYLOR et al., 2012). 

A patogenia da ALI/ARDS associada à malária é multifatorial e, tanto fatores do 

hospedeiro quanto do parasita, possuem papéis cruciais no desenvolvimento da 

síndrome. Embora tenha sido descrita há muito tempo, a mortalidade de pacientes 



36 
 

 
 

permanece alta nas unidades de terapia intensiva e não se conhece os mecanismos 

de patogênese e formas de diagnóstico precoce que permitam um tratamento efetivo 

antes do estabelecimento da forma severa da síndrome, e que consequentemente, 

evite a morte do paciente (GOOD et al., 2005; MOHAN et al., 2008). A mesma pode 

estar associada a injúrias no endotélio da microvasculatura pulmonar, ativação de 

mecanismos pró-inflamatórios, sequestro de parasitas nos pulmões, acidose 

metabólica, falência cardíaca, bem como a elementos da resposta imune celular 

(GOOD et al., 2005).  

Há indícios de que citocinas pró-inflamatórias em conjunto com quimiocinas 

possuem um importante papel na amplificação, mediação e perpetuação do 

processo de injuria pulmonar (GOODMAN et al., 2003). Estudos já demonstraram o 

grande envolvimento dos neutrófilos na ALI/ARDS desenvolvendo um papel 

importante no início da resposta inflamatória, resultando em danos aos pulmões. 

Edema pulmonar, injúria endotelial e epitelial são acompanhadas pelo influxo de 

neutrófilos para o interstício e para o espaço broncoalveolar. As quimiocinas 

descritas no recrutamento de neutrófilos para o local da inflamação são CXCL1 

(KC), CXCL2 (MCP-1), CXCL5 (ENA-78), CXCL15 (lungkine) (GROMMES; 

SOEHNLEIN, 2011; PUNEET et al., 2005) e mais recentemente, CCL2 (MIP-2) 

(ROSE et al., 2003) que podem estar envolvidas na patogenia da ALI/ARDS 

associada à malária grave. 

 

2.6 ALI/ARDS em modelos animais 

Modelos animais são importantes pontes entre os pacientes de uma zona 

endêmica e o laboratório de pesquisa, uma vez que hipóteses emergentes de 

estudos humanos podem ser facilmente testadas em modelos animais e fornecem 

valiosas informações sobre a patogenia das enfermidades.  

Por diversas razões, é bastante difícil investigar a resposta imune humana 

contra os parasitas da malária in vivo. Espécies de Plasmodium que infectam 

roedores são frequentemente utilizados como modelos experimentais para a malária 

humana e, diferentes combinações entre espécies de Plasmodium e linhagens de 

camundongos nos permite estudar um número de manifestações patológicas 

(LOVEGROVE et al., 2008; PAMPLONA et al., 2009; STEEN et al., 2010).  
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Modelos murinos de malária, valendo-se de P. berghei, P. yoelii e P. chabaudi, 

têm sido utilizados para elucidar as interações imunes em hospedeiros e para 

demonstrar muitos fatores associados com os mecanismos de defesa contra a 

malária (NIIKURA; INOUE, S.; et al., 2011). Desta maneira, estes modelos têm sido 

muito importantes para a compreensão dos mecanismos da patogênese da malária 

grave, como os modelos desenvolvidos para a malária cerebral e síndromes 

placentárias e anêmicas. Modelos murinos que mimetizam aspectos da malaria 

cerebral, malária placentária e síndrome anêmica humana estão bem estabelecidos 

(CHANG; STEVENSON, 2004; NERES et al., 2008; SOUZA, DE; RILEY, 2002). 

Entretanto, só recentemente, modelos murinos têm sido propostos para 

estudos de ALI/ARDS. Com a finalidade de caracterizar a infecção por P. berghei 

ANKA como modelo para lesão pulmonar em camundongos C57Bl/6, Lovegrove e 

colaboradores, em 2008, identificaram nestes camundongos a presença de 

inflamação do septo e ruptura da membrana alvéolo-capilar. Além disso, observou-

se edema pulmonar proteináceo de origem não cardiogênica, dependente de 

sequestro de parasitas e da molécula CD36. No entanto não identificaram 

transmigração celular para o espaço alveolar, bem como a infiltração de neutrófilos 

(LOVEGROVE et al., 2008). Outro trabalho recentemente publicado também utiliza a 

associação entre P. berghei ANKA e C57Bl/6 para estudar a ALI/ARDS associada à 

malária grave (SOUZA et al., 2013). Contudo, esta associação (C57Bl/6 e P. berghei 

ANKA) é um modelo já estabelecido para estudos sobre malária cerebral, levando a 

uma alta mortalidade dos camundongos entre 6 a 8 dias após a inoculação do 

parasita com manifestações características (AMANTE et al., 2010; HEARN et al., 

2000; LOVEGROVE et al., 2006; SOUZA, DE; RILEY, 2002; YAÑEZ et al., 1996). 

Desta maneira, mesmo que os camundongos infectados apresentam alguns indícios 

de ALI/ARDS no início da infecção, eles vão a óbito por MC (SOUZA et al., 2013). 

Van den Steen e colaboradores, em 2010, propuseram um modelo 

experimental com camundongos da linhagem C57Bl/6 infectados com 104 eritrócitos 

parasitados (EP) por P. berghei NK65. Com este modelo não foram observados 

sintomas cerebrais e os camundongos apresentaram um aumento do peso dos 

pulmões, edema pulmonar rico em proteínas e formação de membrana hialina 

(STEEN et al., 2010). Apesar de este modelo ser interessante e bem delineado, pois 
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utiliza camundongos C57Bl/6, após algumas tentativas, não conseguimos reproduzir 

os mesmos resultados em nosso laboratório.  

Ainda em 2010, outro modelo foi proposto, envolvendo a associação entre o 

parasita P. berghei K173 e camundongos da linhagem C57Bl/6 infectados com 2x106 

EP. Os animais infectados apresentaram edema pulmonar (não demonstrado 

histologicamente), congestão dos capilares com leucócitos e eritrócitos bem como a 

presença de leucócitos nos pulmões, demonstrando um quadro de 

comprometimento pulmonar leve (HEE et al., 2011). 

Recentemente, nosso grupo desenvolveu um modelo murino que apresenta 

quadro histopatológico semelhante à lesão pulmonar aguda/ síndrome do 

desconforto respiratório agudo (ALI/ARDS) associado à malária humana, valendo-se 

da associação entre camundongos da linhagem DBA/2 e P. berghei ANKA. Esta 

associação resultou em dispneia, obstrução das vias aéreas, aumento da 

permeabilidade vascular, efusão pleural, hemorragias e edema pulmonar em 30 a 

60% dos camundongos e nenhum deles apresentaram qualquer indício ou sintoma 

de malária cerebral (EPIPHANIO et al., 2010). 

Assim, face ao quase completo desconhecimento dos elementos 

determinantes da patogenia da ALI/ARDS associada à malária, o presente trabalho 

teve como objetivo final a identificação e a compreensão dos elementos envolvidos 

nessa síndrome, estudo que foi abordado no modelo murino de infecção. Modelos 

experimentais murinos de infecção por Plasmodium spp. vêm sendo utilizados por 

diferentes grupos de pesquisa no estudo das populações e mediadores 

imunológicos que participam no controle do parasita, bem como na análise dos 

fatores que propiciam o estabelecimento de lesões nos diferentes tecidos.  

Desta forma, este trabalho teve como objetivo principal a caracterização das 

lesões histopatológicas e do processo inflamatório envolvido na patogênese da 

ALI/ARDS associado à malária grave em um sistema experimental que representa 

um bom modelo animal da enfermidade humana. A geração e o estudo destes 

modelos poderão fornecer conhecimentos relevantes para a compreensão da 

ALI/ARDS associada à malária. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo central 

O presente trabalho teve como objetivo central caracterizar as lesões 

histopatológicas e o processo inflamatório envolvido na patogênese da lesão 

pulmonar aguda/ síndrome do desconforto respiratório agudo associado à malária 

grave em um modelo murino. 

 

3.2  Objetivos específicos 

Os objetivos específicos foram: 

i) Determinar o desenvolvimento das lesões histopatológicas pulmonares no 

modelo de ALI/ARDS na infecção por P. berghei ANKA. 

ii) Quantificar a carga parasitária nos pulmões na  infecção por P. berghei 

ANKA. 

iii) Identificar e quantificar os diferentes tipos de células inflamatórias do 

lavado broncoalveolar. 

iv) Estudar os aspectos mais relevantes da resposta imune. Para tal, foram 

avaliadas células inflamatórias, citocinas pró e anti-inflamatórias, bem 

como moléculas de adesão nos pulmões por qRT-PCR. 
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4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Camundongos machos da linhagem DBA/2, foram infectados via intraperitoneal 

(IP) com 106 eritrócitos parasitados (EP), utilizando-se cepas de Plasmodium berghei 

ANKA (PbA). A infecção dos camundongos da linhagem DBA/2 por PbA foi 

demonstrada como um modelo de ALI/ARDS, onde 30 a 60% dos animais 

apresentaram manifestações de lesão pulmonar aguda (ALI) e morriam entre os dias 

7 e 12 pós-infecção, e os demais morriam de hiperparasitemia (HP) (EPIPHANIO et 

al., 2010). 

Em cada experimento, dois grupos de animais foram infectados no mesmo 

momento, sendo um grupo de sobrevivência, cujos camundongos foram mantidos 

vivos por até 20 dias após a infecção e um segundo grupo onde os animais foram 

sacrificados para coleta das amostras de interesse em diferentes tempos de 

infecção (Figura 2). 

A sobrevivência dos animais foi acompanhada diariamente em ambos os 

grupos, assim como a contagem da parasitemia realizada através de esfregaços 

sanguíneos.  

Para diferenciar previamente os camundongos que vão desenvolver a 

ALI/ARDS dos que não vão, nós utilizamos um modelo matemático preditivo 

baseado em parâmetros respiratórios (aumento da pausa respiratória [Penh] e 

frequência respiratória [FR]), e na parasitemia do grupo destinado à sobrevivência, 

pois neste grupo temos a certeza qual foi a causa de morte (ALI/ARDS ou HP) ao 

final do experimento.  

A causa da morte foi constatada através de necropsia realizada logo após 

morte onde foi observado a presença de efusão pleural (ou hidrotórax) associado a 

pulmões hemorrágicos ou não. Estes achados macroscópicos são característicos 

dos animais que morrerem por ALI/ARDS. 

Os pontos de corte determinados por curvas ROC obtidos no grupo de 

sobrevivência de cada experimento (individualmente e em cada tempo de infecção), 

foram então aplicados ao grupo de animais sacrificados e estes foram classificados 

em dois grupos (ALI/ARDS e hiperparasitemia [HP]) por meio deste modelo 

matemático preditivo (dados não publicados).  
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Posteriormente, os cortes histológicos, pulmões, soros e os lavados 

broncoalveolares foram analisados, conforme descrito em materiais e métodos. 

 

Figura 2 - Modelo experimental. 

 

A ilustração representa o modelo experimental onde camundongos da linhagem DBA/2 são 
infectados com Plasmodium berghei ANKA. Alguns animais que desenvolvem ALI/ARDS vão a óbito 
entre 7 e 12 dias pós-infecção enquanto os demais animais que desenvolvem  hiperparasitemia vão a 
óbito após este período. Os animais deste grupo que sobrevivem são sacrificados no 20º dia pós-
infecção. Os animais do segundo grupo são sacrificados no 7º dia pós-infecção.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1  Animais e parasita 

Foram utilizados camundongos da linhagem DBA/2 machos com 6-8 semanas 

de idade fornecidos pelo biotério do departamento de Parasitologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os animais utilizados nos 

experimentos foram criados e mantidos em mini-isoladores, em estantes ventiladas, 

sob condições controladas de umidade, iluminação e temperatura e com acesso livre 

a alimento e a água.  

A infecção dos animais foi realizada com o plasmódio murino da cepa 

Plasmodium berghei ANKA. Os animais foram inoculados com 106 eritrócitos 

parasitados (EP) via intraperitonial (IP).  

Os procedimentos experimentais realizados com os animais estão de acordo 

com as diretrizes aprovadas pela Comissão Brasileira de Experimentação Animal 

(COBEA), pelo comitê de ética do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 

de São Paulo (registrado sob nº 003 folha 98 do livro 2) bem como pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), protocolo 

registrado através do CEP n° 0313/12. 

Para eutanásia dos animais, administrou-se uma dose letal da solução 

composta por cetamina (Syntec, Brasil), 150 mg/kg e xilazina (Syntec, Brasil), 15 

mg/kg via ip. 

 

5.2  Parasitemia 

A contagem da parasitemia foi realizada através de esfregaços sanguíneos, 

coletados das caudas dos animais.  

Os esfregaços foram fixados com metanol e corados com solução de Giemsa 

conforme descrito por Kitamura e colaboradores (KITAMURA et al., 1979). A 

contagem da parasitemia, por meio de microscópio de luz, foi realizada observando-

se a proporção entre eritrócitos infectados e eritrócitos não infectados. 
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5.3  Análise histológica 

Para análise histopatológica do tecido pulmonar, foram coletados pulmões dos 

animais sacrificados e dos animais do grupo de sobrevivência logo após a sua 

morte. Os mesmos foram fixados em formol tamponado 10% e após 24 horas 

transferidos para álcool 70%. Fragmentos teciduais foram emblocados em parafina e 

cortes de 5µm de espessura foram corados com hematoxilina e eosina (H&E) e com 

hematoxilina fosfotúngstica – Schueninoff (TOLOSA et al., 2003). Assim que 

preparadas, as lâminas foram analisadas e fotografadas, utilizando-se uma câmera 

colorida Zeiss (Axio Cam HRc), conectada a um microscópio de luz Zeiss (Axio 

imager. M2). 

Para identificar e quantificar alterações histopatológicas em tecido pulmonar e 

esplênico em animais do grupo sacrificado (hiperplasia linfóide reativa [HLR], 

celularidade, congestão, hemorragia e presença de membrana hialina), os tecidos 

foram analisados em microscópio óptico e foram atribuídos scores que variaram de 

uma a quatro cruzes. Os animais foram classificados em ALI/ARDS ou HP de acordo 

com o modelo preditivo. A identificação das lâminas foi encoberta antes da análise 

para que os parâmetros analisados não fossem influenciados pela classificação dos 

animais em ALI/ARDS ou HP. Após a observação, outro microscopista analisou 

também as mesmas lâminas confirmando que a atribuição dos valores de score não 

foi tendenciosa (duplo-cego). 

 

5.4  Contagem da área de hemozoína 

Para realizar a contagem da área de hemozoína (Hz), ou pigmento malárico, 

foram utilizadas lâminas de pulmão e de baço de camundongos do grupo sacrificado 

no 7º dia pós-infecção, coradas com H&E (classificados em ALI/ARDS ou HP de 

acordo com o modelo preditivo). 

Foram capturadas 10 imagens de cada tecido através de luz polarizada 

(aumento de 400 vezes) utilizando-se uma câmera colorida Zeiss (Axio Cam HRc), 

conectada a um microscópio de luz Zeiss (programa Axio imager. M2). 

A porcentagem correspondente à área de hemozoína em cada imagem, tanto 

dos baços quanto dos pulmões, foi identificada através do programa Image J 
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(http://rsbweb.nih.gov/ij/) onde os pontos de hemozoína foram diferenciados das 

demais estruturas do pulmão e do baço através do ajuste do brilho (Figura 3). 

 

Figura 3 - Quantificação da área de hemozoína pelo programa Image J. 

 

Imagem de uma lâmina de baço (aumento 400 vezes), corada com H&E e fotografada através de luz 
polarizada. A hemozoína está marcada em vermelho de acordo com a função ajuste do brilho 
(programa ImageJ). 

 

5.5 Análise do padrão respiratório (aumento da pausa respiratória e 

frequência respiratória) 

Camundongos infectados do grupo de sobrevivência e do grupo sacrificado, 

bem como os animais não infectados, foram dispostos em câmaras plestimográficas 

(BUXCO Eletronics, EUA) (Fotografia 1) para avaliação do padrão respiratório. O 

aparelho possui seis câmaras que permite mensurar individualmente e 

simultaneamente o padrão respiratório de seis animais. Os animais permanecem 

nas câmaras (não anestesiados) durante 10 minutos e o aparelho coleta diversos 

parâmetros, dentre os quais a frequência respiratória (FR) e o aumento da pausa 

respiratória (Penh, do inglês enhanced pause). 

A frequência respiratória corresponde ao número de respirações por minuto. Já 

o aumento da pausa respiratória (Penh) é calculado pela fórmula: Penh = (PEF/PIF) 

x (Pausa). Onde PIF: altura do pico inspiratório; PEF: altura do pico expiratório; Te: 
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tempo expiratório; Rt: tempo para expirar 65% do volume; pausa: Te/Rt-1(LOMASK, 

2006) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Fórmula do Penh. 

 

Fórmula do penh onde PIF: altura do pico inspiratório; PEF: altura do pico expiratório; Te: tempo 
expiratório; Rt: tempo para expirar 65% do volume; Pausa: Te/Rt-1; Penh: PEF/PIFx Pausa. 
Fonte: adaptado de (LOMASK, 2006). 

 

Fotografia 1 - Câmaras plestimográficas utilizadas para mensurar o padrão 

respiratório de camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA. 

 

Camundongos DBA/2 dispostos em câmaras plestimográficas (BUXCO Eletronics, EUA).  
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5.6  Análise da permeabilidade vascular pulmonar – Quantificação de Azul de 

Evans 

Para avaliar a permeabilidade vascular pulmonar, foram inoculados 200µl do 

corante Azul de Evans a 1% (Sigma-Aldrich, São Paulo, Brasil) via intravenosa (iv) 

em camundongos infectados e não infectados e 45 minutos após a administração do 

mesmo, os camundongos foram sacrificados com a solução de cetamina/xilazina. 

Foi realizado perfusão com 10 ml de PBS 1x e os pulmões foram coletados, pesados 

e incubados em 2ml de formamida (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil) a 37ºC por 48 

horas. Após este período, o órgão foi retirado da formamida e descartado. O 

sobrenadante, o qual continha o azul de Evans, foi mensurado por 

espectrofotometria valendo-se de filtros com comprimento de onda de 620nm e 

740nm (Epoch, Biotek®, EUA). A formamida foi utilizada como branco para o teste. 

O valor de absorbância obtido na leitura de 620nm foi subtraído da leitura de 740nm, 

e então, o valor da absorbância obtido foi dividido pelo peso dos pulmões (em 

gramas). Os valores encontrados foram estimados através do coeficiente de 

determinação (R2) obtido através da curva padrão. 

 

5.7  Quantificação do heme livre 

Para quantificar o heme livre nos soros dos animais infectados e não 

infectados, foi coletado o sangue dos camundongos e adicionou-se 5µl do soro em 

45µl de PBS 10X em uma placa de 96 poços. Em paralelo as amostras, adicionou-se 

a placa uma curva padrão (calibrada com vial de hemoglobina – soluções 160µM; 

80µM; 40µM; 20µM; 10µM; 5µM; 2,5µM e 1,25µM). O soro da curva padrão (5µl) foi 

diluído também em 45µl de PBS 10X. Em diferentes poços foram adicionados 100µl 

de 3,3’,5,5;-TetraMethylBenzidine (TMB – Invitrogen). Posteriormente 10µl das 

amostras diluídas em 45µl de PBS 10x foram transferidas para os poços contendo 

TMB e o mesmo foi feito com as amostras da curva padrão. A placa foi incubada por 

30 minutos, no escuro e, em seguida, a reação foi interrompida adicionando-se 

100µl de H2SO4. As concentrações das amostras foram quantificadas por 

colorimetria em espectrofotômetro, utilizando filtro de 450nm de comprimentos de 

onda (Epoch, Biotek®, EUA), os valores obtidos foram estimados através do 

coeficiente de determinação (R2) obtido através da curva padrão. 
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5.8 Quantificação da expressão gênica por PCR em tempo real 

Foram realizados estudos para a quantificação relativa de genes a partir de 

pulmões coletados dos camundongos infectados e não infectados com Plasmodium 

berghei ANKA (106 EP) no 7º dia pós-infecção. Os pulmões foram perfundidos com 

10ml de PBS 1x, macerados em cadinho com nitrogênio líquido e imediatamente 

congelados e armazenados em Trizol (Invitrogen, Life Technologies) a -80°C até o 

momento da extração do RNA mensageiro (RNAm). O RNAm foi quantificado no 

aparelho Nanodrop 2000 (Thermo Scientific), a extração foi realizada de acordo com 

o protocolo “Animal Cell I” do kit de extração de RNA “RNEasy Mini” (Qiagen). A 

síntese de cDNA foi realizada com 1g de RNA da amostra, utilizando-se o kit “First 

Strand cDNA Synthesis” para RT-PCR (Roche) de acordo com as indicações do 

fabricante.  

A expressão gênica, foi realizada através da técnica de PCR em tempo real 

(qRT-PCR), valendo-se de SyBr Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). Foi 

utilizado 1µl de CDNA (0,02µg/ µl) e oligonucleotídeos (primers) dos genes de 

interesse pipetados em duplicata. Todos os resultados foram normalizados face a 

expressão do gene constitutivo HPRT (Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl 

transferase) e os mesmos foram analisados através do método de quantificação 

relativa 2-∆∆CT, conforme descrito por LIVAK, J.K e colaboradores, 2001 (LIVAK; 

SCHMITTGEN, 2001). A expressão gênica dos pulmões de camundongos não 

infectados foi utilizada como parâmetros basais.  

Os pares de oligonuleotídeos CD3e, HO-1, HPRT, Klrd1, Ncf2, TGF-, TNF- 

foram previamente publicados por (EPIPHANIO et al., 2008) e Pba 18s (BRUÑA-

ROMERO et al., 2001). Já os demais foram desenhados no laboratório. 

Para as reações de qRT-PCR, realizadas no aparelho 7500 Fast (Applied 

Biosystems), foram utilizados os oligonucleotídeos conforme quadro 1. Os 

oligonucleotídeos foram testados previamente, e os parâmetros utilizados para 

considerá-los aptos às reações de qRT-PCR foram o tamanho do produto 

amplificado, de acordo com o consultado no programa Primer Blast 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) (o tamanho amplificado  foi 

confirmado por PCR convencional em gel de agarose), curva de melting com picos 

únicos bem como análise da curva de eficiência. 
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Quadro 1 - Oligonucleotídeos utilizados em reações de PCR em Tempo Real. 

Gene Nº Gene Bank 
Tamanho do 

Produto 
Amplificado 

               Foward             Reverse 

CCL3 NM_011337.2 116 5' - ttctgctgacaagctcaccct - 3' 5' - atggcgctgagaagacttggt - 3' 

CCL4 NM_013652.2 169 5' - cctgaccaaaagaggcagaca - 3' 5'- agcaaggacgcttctcagtga - 3' 

CCR5 NM_009917.5 75 5' - ggccatgcaggcaacag - 3' 5' - tctccaacaaaggcatagatgaca - 3' 

CD36 NM_001159558.1 187 5’ – tggagctgttattggtgcag – 3’  5’ - tgggttttgcacatcaaaga -3’  

CD3e NM_ 007648.4 169 5' - tctcggaagtcgaggacagt - 3' 5' - atcagcaagcccagagtgat - 3' 

CD68 NM_009853.1 228 5' - actcataaccctgccaccac - 3' 5' - gatttgaatttgggcttgga - 3' 

CXCL1 NM_008176.3 140  5' - cttgaaggtgttgccctcag - 3' 5' - tggggacaccttttagcatc - 3' 

CXCL15 NM_011339.2 227 5' - cccgcgttagtctggtgtat - 3' 5' - aacagcccatagtggagtgg - 3' 

CXCL2 NM_009140.2 180 5' - aagtttgccttgaccctgaa - 3' 5'- aggcacatcaggtacgatcc - 3' 

CXCL5 NM_009141.2 140 5' - acagtgccctacggtggaagt - 3' 5' - cgagtgcattccgcttagctt - 3' 

CXCR2 NM_009909.3 201 5' - ggtggggagttcgtgtagaa - 3' 5' - cgaggtgctaggatttgagc - 3' 

HIF-1α NM_010431.2 150 5' - gcagcaggaattggaacatt - 3' 5' - gcatgctaaatcggagggta - 3' 

HO-1 NM_010442.2 384 5' - tctcagggggtcaggtc - 3' 5' - ggagcggtgtctgggatg - 3' 

HPRT NM_013556 173 5’- tgctcgagatgtgatgaagg-3’ 5’ - tcccctgttgactggtcatt-3’ 

ICAM-1 NM_010493 211 5' - cgaaggtggttcttctgagc - 3' 5' - gtctgctgagscccctcttg - 3' 

IFN-γ NM_008337.3 198 5' - cacactgcatcttggctttg - 3' 5' - tctggctctgcaggattttc - 3' 

IL-10 NM_010548.2 88  5' - aaggaccagctggacaacat - 3' 5' - tcatttccgataaggcttgg - 3' 

IL-12 NM_008366.3 141 5' - cctgagcaggatggagaattaca - 3' 5' - tccagaacatgccgcagag - 3' 

IL1-α NM_010554.4 177 5' - gcaacgggaagattctgaag - 3' 5' - tgacaaacttctgcctgacg - 3' 

IL1-β NM_008361 230 5' - gcccatcctctgtgactcat - 3' 5' - aggccacaggtattttgtcg - 3' 

IL-6 NM_031168 199 5' - ttccatccagttgccttctt - 3' 5' - cagaattgccattgcacaac - 3' 

iNOS NM_010927.3 95 5’ cagctgggctgtacaaacctt – 3’ 5’ – cattggaagtgaagcgtttcg – 3’ 

Klrd1 NM_010654 169 5' - tcactcggtggagactgatg - 3' 5' - aggcaaacacagcattcaga - 3' 

Ncf2 NM_010877  243 5' - gcagtggcctacttccagag - 3' 5' - cttcatgttggttgccaatg - 3' 

Pba 18s M19712 134 5' - agcattaaataaagcgaatacatccttac - 3' 5' - ggagattggttttgacgtttatgtg - 3' 

TGF-β NM_ 011577 205 5' - ggagagccctggataccaa - 3' 5' - tggttgtagagggcaaggac - 3' 

TNF-α NM_013693.2 124 5' - aatggcctccctctcatcagtt - 3' 5' - ccacttggtggtttgctacga - 3' 

VCAM NM_011693.3 195 5' - agtccgttctgaccatggag - 3' 5' - tgtctggagccaaacacttg - 3' 

 

5.9  Contagem diferencial de células do lavado broncoalveolar 

O lavado broncoalveolar (LBA) foi realizado em camundongos infectados e não 

infectados (NI) após administração de doses letais de ketamina/xilazina no 7º e 8º 

dpi. A traquéia foi exposta e canulada (cateter 16G x 1,88 BD Angiocath) seguido da 

inserção de 1ml de PBS 1X estéril e posterior aspiração do líquido com o auxílio de 

uma seringa de 3mL. A viabilidade celular foi analisada utilizando-se solução de Azul 

de Tripan 0,4% (Sigma-Aldrich). As células vivas do lavado broncoalveoloar foram 
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contadas e as lâminas foram preparadas com 4x104 células por citocentrifugação 

(cytospin). As mesmas foram então fixadas e coradas com corante panótico para 

uso hematológico (Laborclin, Brasil). Após a preparação, foi realizada a contagem 

manual das células (diferenciadas em macrófagos/monócitos, linfócitos, neutrófilos e 

eosinófilos) e fotografadas (aumento 400x), utilizando-se uma câmera colorida Zeiss 

(Axio Cam HRc), conectada a um microscópio de luz Zeiss (Axio imager. M2). O 

critério utilizado foi a contagem da porcentagem de células (macrófagos/monócitos, 

linfócitos, neutrófilos e eosinófilos) em microscópio óptico (10 campos, aumento 400 

vezes) e a porcentagem foi convertida em número total de células obtidas no lavado 

broncoalveolar. 

 

5.10  ELISA 

Para o ensaio de ELISA (Enzyme-Linked,Immunosorbent Assay), foi coletado o 

sangue (por punção cardíaca) de animais infectados e não infectados logo após o 

sacrifício dos mesmos, no 7º dpi. O ensaio foi realizado para determinar a 

concentração de Interleucina 1-α (IL1-α) no soro de animais classificados como 

ALI/ARDS ou HP, o protocolo seguido foi realizado com o kit MS IL1 alpha da BD 

Biosciences (código 550347) conforme instruções do manual do fabricante. 

 

5.11  Análises estatísticas 

 Os dados obtidos dos experimentos foram plotados em planilhas do Microsoft 

Office Excel 2007. Os gráficos foram produzidos e analisados estatisticamente 

através do programa GraphPad Prism  versão 5.01. A comparação entre os grupos 

foi realizada através do teste T de Student e os dados foram expressos como média 

e erro padrão (média ± S.E.M.). As diferenças entre os grupos foram consideradas 

significativas para valores de p  ≤ 0,05. Curvas ROC foram realizadas a partir do 

grupo de controle no programa Medcalc®, versão 8.2.1.0. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Perfil de parasitemia e monitoramento da taxa de sobrevivência do modelo 

experimental 

 

Camundongos da linhagem DBA/2, machos, com 6 a 8 semanas de idade 

foram infectados com P. berghei ANKA (106 eritrócitos parasitados). Animais do 

grupo de sobrevivência foram observados até o 20º dia após a infecção. Nesses 

animais as parasitemias foram avaliadas diariamente por meio de esfregaços 

sanguíneos e, foi realizado o monitoramento da taxa de sobrevivência, seguido de 

necrópsia dos animais após o óbito.  

Os resultados encontrados corroboram com o modelo desenvolvido por nosso 

grupo, onde a associação entre P. berghei ANKA e camundongos da linhagem 

DBA/2 levaram ao desenvolvimento de ALI/ARDS em animais que vieram a óbito 

entre o 7º e 12º dia após a infecção, com a presença de efusão pleural ou hidrotórax 

(em 100% dos casos), obstrução das vias aéreas, hipoxemia, hemorragia pulmonar, 

edema e aumento da permeabilidade vascular (EPIPHANIO et al., 2010). Nos 

nossos experimentos, 23 a 75% dos animais do grupo de sobrevivência morreram 

em decorrência da ALI/ARDS entre 7 e 12 dias pós-infecção, apresentando efusão 

pleural ao exame macroscópico, enquanto os demais camundongos morreram aos 

poucos apresentando pulmões pálidos, alta parasitemia e sinais de anemia (perfil 

hiperparasitêmico - HP) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Curva de sobrevivência e de parasitemia de DBA/2 infectados com 

Plasmodium berghei ANKA. 

 
(A) Curva de sobrevivência onde 66,66% dos camundongos morreram de ALI/ARDS no período entre 
7 e 11 dias após a infecção com a presença de efusão pleural e (B) curva de parasitemia. 
Camundongos DBA/2 infectados com 10

6
 EP por Plasmodium berghei ANKA (n=12). Gráficos são 

representativos de 15 experimentos independentes. 
 
 

6.2 Achados macro e microscópicos do tecido pulmonar 

Análise macroscópica dos animais que vieram a óbito devido a ALI/ARDS 

pertencentes ao grupo de sobrevivência, resultou na presença de efusão pleural 

(hidrotórax), pulmões hemorrágicos e com aspecto hepatizado (Fotografia 2). Baço e 

fígado ligeiramente aumentados e pouco escurecidos. Rins, coração e cérebro não 

apresentaram alterações macroscópicas. 

Já os animais que vieram a óbito após o 12º dia de infecção, com 

hiperparasitemia, não apresentaram hidrotórax, entretanto outras manifestações 

foram identificadas, tais como pulmões pálido-acinzentados esplenomegalia e 

hepatomegalia e estes órgãos mostraram-se mais escurecidos (Fotografia 2). 
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Fotografia 2 - Fotografia comparativa de pulmões de camundongos não infectados e 

de camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA. 

 

Fotografia de pulmões de camundongos DBA/2 no dia da morte. (A) animal não infectado (NI); (B) 
animal infectado com 10

6
 EP de Plasmodium berghei ANKA (PbA) que veio a óbito devido à 

ALI/ARDS associada à malária ao 10º dia após infecção (dpi). Notar pulmão hepatizado, áreas 
hemorrágicas e efusão pleural; (C) animal infectado com 10

6
 EP de PbA que veio a óbito devido à 

hiperparasitemia (HP) ao 21º dpi. Observe pulmões pálido-acinzentados. Barra de escala: 3mm. 

 

Análise microscópica de animais não infectados e de animais infectados do 

grupo de sobrevivência que vieram a óbito por ALI/ARDS, bem como dos animais 

que morreram após o 12º dpi, denominados hiperparasitêmicos (HP), demonstrou 

uma grande diferença entre os grupos (Fotografia 3). 

A análise histopatológica dos pulmões revelou que camundongos infectados 

que vieram a óbito devido à ALI/ARDS associada à malária ao 10º dia pós-infecção, 

apresentaram um extenso e severo edema alveolar e discretas áreas hemorrágicas, 

congestão, destruição alveolar, além de grande quantidade de macrófagos 

alveolares espumosos (Fotografia 3 B), enquanto os animais infectados que vieram 

a óbito devido à hiperparasitemia (HP) ao 20º dia pós-infecção apresentaram 

pneumonia intersticial crônica (Fotografia 3 C). 
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Fotografia 3 - Fotomicrografia comparativa de pulmões de camundongos não 

infectados e de camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA. 

 

Fotomicrografia de pulmões de camundongos DBA/2 no dia da morte. (A), animal não infectado (NI), 
(B) animal infectado com 10

6
 EP de Plasmodium berghei ANKA (PbA) que veio a óbito devido à 

ALI/ARDS associada à malária ao 10º dia após infecção (dpi). Notar o extenso e severo edema 
alveolar e discretas áreas hemorrágicas, destruição alveolar e grande quantidade de macrófagos 
alveolares. (C), animal infectado com 10

6
 EP de PbA que veio a óbito devido à hiperparasitemia (HP) 

ao 20º dpi. Observe a pneumonia intersticial crônica. H&E, aumento: 100x, barra de escala: 100µm. 

 

Outros achados histopatológicos dos camundongos ALI/ARDS foram: presença 

de células inflamatórias tanto polimorfonucleares como mononucleares, macrófagos 

alveolares e presença de membrana hialina, (Fotografia 4 A). Também observamos 

células em apoptose, áreas de atelectasia e enfisematosas (dados não mostrados). 

Didaticamente a ALI/ARDS decorrente das mais variadas causas, pode ser 

dividida em diferentes fases: fase exudativa e fibroproliferativa. A fase exudativa é 

caracterizada pelo aparecimento de edema no espaço alveolar, associado a 

destruição de pneumócitos tipo I que compõem as membranas hialinas. Estas 

membranas são o marco do dano alveolar difuso e são feitas de fibrina e de detritos 

procedentes da destruição de pneumócitos tipo I (PEÑUELAS et al., 2006). Nossos 

animais encontram-se na fase exudativa, como descrito acima, e nós também 

observamos a presença de fibrina contornando o espaço alveolar, confirmando a 

presença de membrana hialina em camundongos que vieram a óbito por ALI/ARDS 

(Fotografia 4 B). Já na fase fibroproliferativa, há hiperplasia de pneumócitos tipo II, 

que se proliferam para se diferenciar em peumócitos tipo I e repor o epitélio 

pulmonar, há também influxo de fibroblastos e produção massiva e deposição de 

colágeno tipo III, e este, por sua vez, é posteriormente substituído por colágeno tipo I 

(JAIN; BELLINGAN, 2007). Procuramos, portanto, identificar também a presença de 

colágeno nos pulmões dos camundongos que vieram a óbito por ALI/ARDS, 
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utilizando a coloração de Masson. No entanto, não identificamos a presença de 

colágeno nos animais ALI/ARDS ao utilizarmos esta técnica. 

 

Fotografia 4 - Fotomicrografia de pulmões de camundongos DBA/2 infectados com 

Plasmodium berghei ANKA que vieram a óbito por ALI/ARDS revelam alterações 

histopatológicas. 

 

Fotomicrografia de pulmões de animais DBA/2 infectados com P. berghei ANKA que vieram a óbito 
por ALI/ARDS. Na figura (A) pode-se observar a presença de células poliformonucleares (PMN) e 
mononucleares (MN). A seta (MH) indica a presença de membrana hialina ao redor de um alvéolo. 
Nesta figura pode-se também observar a presença de macrófagos alveolares como indicado pela 
seta (MA). Na figura (B) pode-se observar a presença de fibrina indicado pela seta (FN). Aumento: 
400x; barra de escala: 100µm. 

 

A observação de diferentes cortes histológicos de animais do grupo de 

sobrevivência que vieram a óbito em decorrência da ALI/ARDS demonstrou que 

podemos raramente observar um quadro histopatológico distinto. A grande maioria 

dos animais que vieram a óbito por ALI/ARDS apresentou predominância de áreas 

com edema e pequenas áreas hemorrágicas (Fotografia 3 B, 4 A e 5 A). Entretanto, 

outros animais que vieram a óbito por ALI/ARDS apresentaram predomínio de 

extensas áreas hemorrágicas (Fotografia 5 B). 
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Fotografia 5 - Fotomicrografia de pulmões de camundongos DBA/2 infectados com 

Plasmodium berghei ANKA que vieram a óbito por ALI/ARDS com diferentes 

alterações histopatológicas. 

 

Fotomicrografia de pulmões de animais DBA/2 infectados com P.berghei ANKA que vieram a óbito 
por ALI/ARDS. Na figura (A) observa-se o predomínio de edema pulmonar severo, congestão e 
poucas áreas hemorrágicas. Já a figura (B) representa raros animais que vieram a óbito por 
ALI/ARDS que apresentaram extensas áreas hemorrágicas. Aumento: 100x; barra de escala: 100µm. 

 

6.3 Perfil respiratório 

Os camundongos infectados e não infectados foram colocados em câmaras 

plestimográficas (BUXCO Eletronics, EUA) para avaliação da função pulmonar. A 

capacidade pulmonar foi avaliada pela frequência respiratória (FR) e pelo aumento 

da pausa respiratória (Penh). Estas medidas foram realizadas nos animais do grupo 

de sobrevivência e nos animais do grupo sacrificado, em diferentes tempos de 

infecção (dias 5, 7 e 9 pós-infecção). Este procedimento também foi realizado em 

animais não infectados. 

Os gráficos abaixo representam as medidas da função respiratória (aumento da 

pausa respiratória e frequência respiratória) de animais do grupo de sobrevivência 

referente a três experimentos agrupados. Não foram observadas diferenças 

significativas no Penh e na frequência respiratória entre os grupos ALI/ARDS ou HP 

no 5º dia pós-infecção. Entretanto, no 7º e 9º dpi, os animais do grupo ALI/ARDS 

apresentaram um aumento significativo dos valores do Penh (aumento da pausa 

respiratória) (p=0,0013 no 7º dpi e p=0,0130 no 9º dpi) e redução significativa da 

frequência respiratória quando comparados com os animais do grupo HP (p=0,0093 
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no 7º dpi e p=0,0120 no 9º dpi) (Gráfico 2). A medida do aumento da pausa 

respiratória e a frequência respiratória foram os principais parâmetros utilizados para 

a divisão dos grupos (ALI/ARDS ou HP). 

 

Gráfico 2 – Perfil respiratório de camundongos DBA/2 não infectados e infectados 

com Plasmodium berghei ANKA. 

 

Os gráficos representam (A) aumento da pausa respiratória (Penh) e (B) frequência respiratória (FR) 
mensuradas no 5º, 7º e 9º dpi. Não houve diferença entre os grupos ALI/ARDS e HP no 5º dia pós-
infecção, porém houve diferenças significativas entre os grupos ALI/ARDS e HP no 7º e 9º dia após a 
infecção. Dados de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05; ** 
p<0,01; *** p<0,001). NI= camundongos não infectados. (n= 8 NI; n=17 ALI/ARDS e n=14 HP). 
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6.4 Modelo preditivo para classificação dos animais que desenvolverão 

ALI/ARDS ou hiperparasitemia (HP) 

 

Em nossos experimentos detectamos a presença de dois fenótipos distintos de 

animais: ALI/ARDS e HP. Os animais que desenvolvem ALI/ARDS vão a óbito entre 

o 7º e o 12º dia após a infecção e são detectados através da presença de efusão 

pleural associada a pulmões hemorrágicos. O segundo grupo de animais, que 

morrem mais tardiamente, apresentam pulmões com coloração pálido-acinzentados, 

sinais de anemia, alta parasitemia e são agrupados em um quadro denominado de 

hiperparasitemia (HP). 

Com a finalidade de analisar as lesões histopatológicas, aumento da 

permeabilidade vascular, carga parasitária, células inflamatórias, moléculas de 

adesão, fatores inflamatórios, quimiocinas e heme livre sérico de animais 

sacrificados em tempos precoces de infecção, surgiu a necessidade de diferenciá-

los antes do momento da morte. Para tal, foi desenvolvido um modelo preditivo sob 

a orientação do Prof. Dr. Marcos Amaku do Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva e Saúde Animal (Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de 

São Paulo). Este modelo é baseado em três parâmetros: a frequência respiratória 

(FR), o aumento da pausa respiratória (Penh) e a parasitemia. 

Em todos os experimentos realizados foram infectados dois grupos de animais: 

um grupo de sobrevivência e um grupo de animais que foram sacrificados, sendo 

este segundo grupo destinado à coleta dos materiais necessários para os nossos 

resultados. 

O grupo de sobrevivência foi mantido em observação por até 20 dias após a 

infecção e, sendo assim, foi possível identificar os animais que morreram em 

decorrência ALI/ARDS, observada através da presença de efusão pleural (ou 

hidrotórax) associada a pulmões hemorrágicos entre o 7º e 12º dpi, e aqueles 

animais que morreram mais tardiamente por HP, como descritos acima. 

No 7º dpi tanto os animais do grupo de sobrevivência quanto os animais do 

grupo sacrificado, bem como animais não infectados, foram dispostos em câmaras 

plestimográficas, onde foram obtidos os valores do aumento da pausa respiratória 

(Penh) e da frequência respiratória (FR). Neste dia também foram coletados os 

esfregaços sanguíneos de todos os animais para a contagem da parasitemia. 

http://www.fmvz.usp.br/index.php/site/content/view/full/124
http://www.fmvz.usp.br/index.php/site/content/view/full/124
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Somente após esta coleta de dados, os animais do grupo experimental foram 

sacrificados. 

Através do software de análise estatística (MedCalc® v.8), cada um dos 

parâmetros do grupo de sobrevivência anteriormente mencionados, foram 

analisados individualmente por meio de curvas de características de operação do 

receptor, ou simplesmente curva ROC (Receiver Operating Characteristic Curve). 

Esta curva é representada por um gráfico de sensibilidade (ou taxa de verdadeiros 

positivos) versus a taxa de falsos positivos (MARGOTTO, 2010). 

Foi, portanto, realizada uma curva ROC para cada uma das variáveis (aumento 

da pausa respiratória, frequência respiratória e parasitemia). Para isso foi informado 

ao programa, que cada valor obtido, de cada variável, estava associado ao status do 

animal do grupo de sobrevivência, ou seja, se ele é um animal que veio a óbito de 

ALI/ARDS ou HP, determinado pela presença ou ausência de efusão pleural (Figura 

5). As curvas resultantes forneceram valores de corte para posteriormente 

diferenciar os grupos em ALI/ARDS ou HP. 
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Figura 5 – Curvas ROC dos três parâmetros clínicos utilizados. 

 

Exemplos de curva ROC dos três diferentes parâmetros clínicos utilizados obtidas através do 
software MedCalc, resultantes de um experimento onde o n=11 animais. (A) curva escolhida para o 
parâmetro Penh (85,7% sensibilidade e 100% especificidade). (B) frequência respiratória (100% 
sensibilidade e 100% especificidade) e (C) parasitemia (100% sensibilidade e 50% especificidade). 

 

Em cada experimento, para cada animal, o teste foi considerado positivo se 

dois ou três parâmetros analisados estavam acima dos valores de corte. Neste caso 

o camundongo foi classificado como ALI/ARDS.  

Para o grupo de sobrevivência, foi realizada a comparação entre a causa de 

morte (presença ou ausência de hidrotórax) e o resultado do teste. Esta comparação 

proporcionou a verificação da sensibilidade e da especificidade para cada um dos 
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experimentos individualmente. Em 9 experimentos realizados, a média da 

sensibilidade foi 89% e a média da especificidade foi 88,44 %. Os valores de corte 

foram então aplicados aos animais do grupo sacrificado para classificá-los em 

ALI/ARDS ou HP. 

Portanto, através deste modelo preditivo foi possível instituir valores de corte 

por meio de curvas ROC para a frequência respiratória, aumento da pausa 

respiratória e parasitemia entre os dois fenótipos (ALI/ARDS e HP) do grupo de 

sobrevivência, (o qual tínhamos a certeza da causa da morte) e então extrapolar os 

mesmos valores para o grupo de animais sacrificados, com alta sensibilidade e 

especificidade. Os valores preditivos do grupo de sobrevivência foram utilizados 

como gabaritos para o grupo sacrificado em cada experimento realizado 

individualmente (Gráfico 3). 

A parasitemia, ao 7º dpi, foi o parâmetro que mais variou em cada um dos 

experimentos, ou seja, em alguns experimentos a parasitemia foi menor para 

animais ALI/ARDS em comparação com HP, em outros foi igual para ambos os 

grupos e em outros experimentos a parasitemia foi maior em animais ALI/ARDS em 

relação a animais HP. 
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Gráfico 3 - Parâmetros utilizados como valores preditivos para antever a causa de 

morte do grupo sacrificado, realizados com base nos valores de corte de curvas 

ROC do grupo de sobrevivência. 

 

Os gráficos A, B e C representam os parâmetros respiratórios, aumento da pausa respiratória (Penh), 
frequência respiratória (FR) e parasitemia no 7º dia após a infecção (dpi) de camundongos do grupo 
de sobrevivência que vieram a óbito por ALI/ARDS ou HP e (D, E, F) são os mesmos parâmetros com 
os valores de cortes aplicados aos animais sacrificados no 7º dpi, classificados em ALI/ARDS ou HP 
de acordo com o modelo preditivo. Dados de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM 
(Test T onde * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001). NI = camundongos não infectados. Grupo controle (n= 
11 NI; 12 ALI/ARDS e 12 HP) grupo sacrificado (n= 11 NI; 19 ALI/ARDS e 14 HP). 

 

 

6.5  Achados microscópicos do tecido pulmonar e esplênico em animais do 

grupo sacrificado 

Após identificar as alterações histopatológicas observadas em animais do 

grupo de sobrevivência no dia da morte por ALI/ARDS, nós verificamos se estas 

alterações poderiam também ser observadas em animais do grupo sacrificado, ou 

seja, em tecidos coletados no 7º dia pós-infecção, em um momento anterior a morte.  
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Com este objetivo, efetuamos a análise de lâminas histológicas coradas com 

H&E, de pulmão e baço de animais classificados em ALI/ARDS ou HP de acordo 

com o modelo preditivo proposto. 

Nestas lâminas foram observados e quantificados a presença de hiperplasia 

linfóide reativa (HLR) e necrose nos baços, bem como alteração na celularidade, 

congestão, hemorragia e a presença de edema e membrana hialina nos pulmões 

destes animais (Fotografia 6). 

 



63 
 

 
 

Fotografia 6 - Fotomicrografia de pulmões e baços de camundongos DBA/2 

infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS ou HP, 

podem apresentar diferentes alterações histopatológicas no 7º dia após a infecção. 

 

Alterações histopatológicas dos pulmões e baços de camundongos classificados em ALI/ARDS ou 
HP no 7º dpi, de acordo com o modelo preditivo. Foram observadas alterações como hiperplasia 
linfóide reativa (HLR) e áreas de necrose nos baços, bem como alterações na celularidade, 
congestão, hemorragia e presença de edema nos pulmões. Aumento 200 vezes, escala: 20µm. 

 

Após análise microscópica observou-se que não houve diferença significativa 

entre as alterações esplênicas analisadas entre os animais ALI/ARDS e os animais 

do grupo HP (Gráficos 4).  
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Gráfico 4 – Análise das alterações histopatológicas em baços de camundongos 

DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e 

HP no 7º dia após a infecção. 

 
Análise histopatológica de lâminas de baço de camundongos ALI/ARDS e HP no 7º dia pós-infecção. 

Não houve diferença significativa entre os parâmetros analisados. (n=10 ALI/ARDS e 9 HP). HLR: 
hiperplasia linfóide reativa. 
 
 

 Entretanto, nos pulmões foi observada maior quantidade de congestão 

(p=0,0207) e uma tendência a áreas hemorrágicas (p=0,0959) nos animais 

ALI/ARDS em relação a camundongos classificados como HP e um espessamento 

dos septos alveolares, demonstrado pelo aumento da celularidade no interstício, 

maior nos animais HP em relação aos ALI/ARDS (p= 0,0651) (Gráficos 5). 

 Não foram identificadas a presença de membranas hialinas nas lâminas de 

tecido pulmonar analisadas. 
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Gráfico 5 – Análise das alterações histopatológicas em pulmões de camundongos 

DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e 

HP no 7º dia após a infecção. 

 

Análise histopatológica de tecido pulmonar de camundongos classificados em ALI/ARDS e HP no 7º 
dia pós-infecção, de acordo com o modelo preditivo. Foi evidenciado um aumento na congestão em 
animais ALI/ARDS em comparação a animais HP (B). (Test T onde * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
(n=10 ALI/ARDS e 9 HP). 

 

6.6  Aumento da permeabilidade vascular pulmonar 

O edema pulmonar é uma das modificações frequentemente observadas na 

ALI/ARDS de diferentes etiologias. É uma complicação com risco de vida que 

acompanha a ALI/ARDS e pode ser associado a uma capacidade reduzida de 

depuração do líquido alveolar, ruptura da barreira epitelial alveolar e um aumento da 

permeabilidade do endotélio capilar (LUCAS et al., 2009). 
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Decidimos, portanto, analisar se há um aumento da permeabilidade vascular 

pulmonar nos animais classificados como ALI/ARDS no 7º dpi, pois já foi 

evidenciada a presença de edema pulmonar nos achados histopatológicos tardios 

(EPIPHANIO et al., 2010). Para tal, foi realizado um ensaio de Azul de Evans em 

camundongos infectados (ALI/ARDS e camundongos HP, classificados de acordo 

com o modelo preditivo por nós desenvolvido) e em camundongos não infectados. 

Nossos resultados demonstram que os animais do grupo ALI/ARDS no 7º dpi, 

apresentaram um aumento significativo da permeabilidade vascular pulmonar 

quando comparado com os animais do grupo HP (p=0,0047). O gráfico mostra 

resultados referentes a três experimentos agrupados (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Aumento da permeabilidade vascular pulmonar é observada em 

camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados 

como ALI/ARDS no 7º dia após a infecção. 

 

O aumento da permeabilidade vascular pulmonar de camundongos DBA/2 infectados com 
Plasmodium berghei ANKA foi observada no 7º dia pós-infecção. Os animais receberam Azul de 
Evans (AE) 1% e 45 minutos após, foram sacrificados e os pulmões colocados em formamida. A 
quantificação do AE foi efetuada por espectrofotometria (620nm e 740nm). Gráfico representa 3 
experimentos agrupados. Dados expressos com média e erro padrão (Test T onde ** p<0,01). NI = 
camundongos não infectados. (n=3 NI; 14 ALI/ARDS e 18 HP). 
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6.7  Quantificação do heme livre 

Durante a fase sanguínea, o parasita degrada a hemoglobina para obter 

aminoácidos e ferro e também para regular a pressão osmótica durante o seu 

desenvolvimento no interior do eritrócito. Como consequência desta degradação, é 

produzido o heme livre que é tóxico para o parasita. O parasita é então capaz de 

transformar o heme livre em hemozoína, também conhecido como pigmento 

malárico, que é uma forma não tóxica (REBELO, 2010). 

Com a finalidade de verificar se há uma relação entre a quantidade de heme 

livre e o aumento da permeabilidade vascular decorrente da destruição da barreira 

alvéolo-capilar no modelo de ALI/ARDS, foi realizada a quantificação do heme livre 

no soro de camundongos infectados com P. berghei ANKA, coletados no 7º dpi . 

Identificou-se um aumento do heme livre em camundongos infectados em 

relação a camundongos não infectados. Foi encontrado também um aumento 

significativo na quantificação do heme livre entre os animais classificados como 

ALI/ARDS em relação aos animais classificados como HP no 7º dia pós-infecção 

(p=0,0231) (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 - Heme livre está aumentado no soro de camundongos DBA/2 infectados 

com Plasmodium berghei ANKA no 7º dia após a infecção. 

 
Quantificação do heme livre sérico entre os grupos classificados como ALI/ARDS e HP no 7º dia pós-
infecção. Resultados representativos de 2 experimentos agrupados. Dados expressos com média e 
erro padrão (Test T onde * p<0,05). NI = camundongos não infectados. (n=7 ALI/ARDS e 11 HP). 
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6.8  Expressão gênica de heme oxigenase-1 

Heme oxigenase 1 (HO-1) é uma enzima induzida pelo heme e múltiplos 

estímulos associados a doenças críticas (WALTHER et al., 2012). Foi demonstrado 

em estudos anteriores que a heme oxigenase possui um papel importante na 

malária grave, suprimindo a patogênese e auxiliando a prevenção da malária 

cerebral e não cerebral (PAMPLONA et al., 2007; SEIXAS et al., 2009). 

Com base nestes estudos fomos verificar se a HO-1 estaria aumentada em 

camundongos HP, conferindo proteção contra a síndrome do desconforto 

respiratório agudo. Entretanto, nossos resultados demonstram que a expressão de 

HO-1 está aumentada em camundongos classificados como ALI/ARDS em relação a 

camundongos classificados como HP no 7º dia pós-infecção (p=0,0349). A 

expressão de HO-1 está ainda bastante aumentada em camundongos infectados em 

relação a não infectados (em média 10,02 vezes aumentada em camundongos 

ALI/ARDS e 7,17 vezes em camundongos HP) (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Expressão gênica da HO-1 encontra-se aumentada em tecido pulmonar 

de camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados 

como ALI/ARDS e HP no 7º dia após a infecção. 

 

Expressão de RNAm da heme oxigenase-1 (HO-1) no 7º dia pós-infecção entre os grupos de 
camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA classificados como ALI/ARDS em 
relação aos animais classificados como HP. Valores obtidos por PCR em tempo real e analisados 
pelo método 2

-∆∆CT
 e expressos em número de vezes aumentados em relação aos valores dos 

camundongos não infectados (NI). Dados de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM 
(Test T onde * p<0,05). (n= 15 ALI/ARDS e 13 HP). 

 

6.9  Quantificação da carga parasitária nos pulmões de camundongos 

infectados com Plasmodium berghei ANKA 

A patogenia da malária grave, como a malária cerebral, está associada ao 

sequestro de parasitas maduros na microvasculatura dos tecidos. Esta característica 

serve como um mecanismo de evasão do parasita para os eritrócitos parasitados 

não serem removidos pelo baço e, este sequestro, leva a obstrução vascular, a 

ativação de células endoteliais e a produção de citocinas pró-inflamatórias (AMANTE 

et al., 2010). 

Com a finalidade de quantificar a carga parasitária no tecido pulmonar de 

camundongos infectados com P. berghei ANKA no 7º dia pós-infecção, os pulmões 

destes animais foram perfundidos e coletados. A quantificação da expressão gênica 

do RNA ribossômico (RNAr) 18S de P. berghei foi realizada por qRT-PCR, 
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normalizados com o gene constitutivo HPRT e o método quantitativo usado para as 

análises foi o 2-∆∆CT. 

Ao realizarmos a quantificação da carga parasitária de P. berghei ANKA, 

notamos a presença de material genético do parasita nos pulmões de camundongos 

infectados e houve uma diferença significativa entre os animais do grupo ALI/ARDS 

em relação ao grupo HP (p=0,0397) (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 – Expressão gênica de Plasmodium berghei ANKA encontra-se aumentada 

em pulmões de camundongos classificados em ALI/ARDS e HP no 7º dia após a 

infecção. 

 

Expressão gênica de Plasmodium berghei ANKA (Pb 18S) em tecido pulmonar de camundongos 
sacrificados no 7º dia pós-infecção (dpi). Houve diferença significativa entre os animais classificados 
como ALI/ARDS em relação aos animais HP no 7º dpi. Valores obtidos por PCR em tempo real, 
analisados pelo método 2

-∆∆CT
 comparando o número de vezes aumentado em relação a 

camundongos HP. Dados de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM (Test T onde * 
p<0,05). (n=15 ALI/ARDS e 12 HP). 

 

6.10 Quantificação de hemozoína 

Durante a maturação do parasita no estágio sanguíneo, ocorre a digestão da 

hemoglobina, pois a mesma é utilizada como fonte de alimento para o parasita, 

também pode estar relacionada com o balanço osmótico e ainda a degradação da 

mesma permite que o parasita tenha mais espaço para se desenvolver no eritrócito. 

O produto da degradação da hemoglobina é o heme, que é tóxico para o parasita, e 
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após sua produção é lançado dentro do vacúolo parasitóforo. Por meio de um 

mecanismo de defesa do parasita, o heme é convertido em um pigmento 

denominado hemozoína (HZ), também conhecido por pigmento malárico. Esta 

transformação ocorre através de um processo chamado de biocristalização. Quando 

ocorre a ruptura dos esquizontes, estes cristais são lançados na circulação onde são 

rapidamente removidos por fagocitose (DEROOST et al., 2013; EGAN, 2008). 

Um estudo recente indicou que há uma correlação entre os níveis de HZ, peso 

dos pulmões e edema alveolar em um modelo murino de ALI/ARDS associada à 

malária. Este estudo também demonstrou que a HZ está localizada em fagócitos, em 

eritrócitos parasitados e ocasionalmente em granulócitos (DEROOST et al., 2013). 

Uma vez que encontramos maior expressão gênica de P. berghei ANKA (Pb 

18S) nos pulmões de animais ALI/ARDS em relação a camundongos HP e, sabendo 

que a HZ possui propriedades inflamatórias, decidimos então analisar a HZ no tecido 

pulmonar e verificar se a mesma poderia estar relacionada ao fenótipo ALI/ARDS, já 

que há uma forte resposta inflamatória na ALI/ARDS. 

Para isto, foi realizada a quantificação da área de deposição de HZ nos 

pulmões e nos baços de animais sacrificados no 7º dia pós-infecção e classificados 

em ALI/ARDS ou HP de acordo com o modelo preditivo. As imagens foram 

capturadas no microscópio de polarização (Fotografia 7). 
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Fotografia 7 – Fotomicrografias de pulmões e baços de camundongos classificados 

como ALI/ARDS e HP capturadas no microscópio de polarização para identificar a 

hemozoína no 7º dia após a infecção. 

 

Fotomicrografias de pulmão e baço corados por hematoxilina & eosina capturadas através de luz 
transmitida (A, C, E e G) e luz polarizada (B, D, F e H) de um camundongo classificado como 
ALI/ARDS e de um camundongo classificado como HP. Note a presença de hemozoína evidenciada 
com a luz polarizada (camundongos sacrificados no 7º dia pós-infecção). Barra de escala 20µm. 
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As imagens capturas foram então analisadas através do programa ImageJ para 

quantificação da área de HZ. Observou-se que os animais classificados como 

ALI/ARDS apresentaram maior área contendo o pigmento malárico tanto nos 

pulmões (p=0,0412) quanto nos baços (p<0,0001) em relação aos animais 

classificados como HP no 7º dia pós-infecção (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Área de deposição de hemozoína em pulmões e baços de 

camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados 

como ALI/ARDS e HP no 7º dia após a infecção. 

 
Área de deposição de hemozoína (HZ) em pulmões (A) e baço (B) de camundongos DBA/2 infectados 
com Plasmodium berghei ANKA, sacrificados no 7º dia pós-infecção. Note que os animais 
classificados como ALI/ARDS apresentam maior quantidade de HZ que os camundongos 
classificados como HP.  N= 3 (3 animais ALI e 3 HP sendo 10 imagens de cada tecido). Dados 
expressos média ± SEM (Test T onde * p<0,05; *** p<0,001).  

 
 

6.11 Expressão gênica do fator indutor de hipóxia-1α (HIF-1α) 

HIF-1α é um fator de transcrição que é ativado sob condições de hipóxia e, por 

isso é comumente descrito na ALI/ARDS (ELTZSCHIG; CARMELIET, 2011). A 

quantificação da expressão gênica de RNAm do fator indutor de hypoxia-1α (HIF-1α 

hypoxia-inducible factor 1-alpha) nos pulmões de camundongos infectados não 

demonstrou diferença significativa entre camundongos classificados como ALI/ARDS 

em relação a camundongos HP no 7º dpi, embora a expressão gênica deste fator 
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esteja aumentado cerca de 1,73 vezes em camundongos ALI/ARDS em relação a 

não infectados e cerca de 1,51 vezes em camundongos HP em relação a não 

infectados (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Expressão gênica de HIF-1α nos pulmões de camundongos DBA/2 

infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e HP no 

7º dia após a infecção. 

 
Expressão do RNAm do fator de transcrição HIF-1α em tecido pulmonar de camundongos DBA/2 
infectados com Plasmodium berghei ANKA sacrificados no 7º dia pós-infecção (dpi). Não houve 
diferença significativa entre os animais classificados como ALI/ARDS em relação aos animais HP. 
Valores obtidos por PCR em tempo real, analisados pelo método 2

-∆∆CT
 comparando o número de 

vezes aumentado em relação a camundongos não infectados (NI). Dados de 3 experimentos 
agrupados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05). (n=16 ALI e 13 HP). 

 

6.12  Perfil fenotípico do lavado broncoalveolar 

O próximo passo deste estudo foi identificar quais células poderiam estar 

envolvidas na patogênese da ALI/ARDS associada à malária grave. 

Para isso, foram coletados os lavados broncoalveolares (LBA) de animais 

sacrificados no 7º e no 8º dpi, com a finalidade diferenciar as células em 

macrófagos/monócitos (M/M), linfócitos, neutrófilos e eosinófilos. Nestes 

experimentos também conseguimos coletar os LBA no 8º dia pós-infecção para 

verificar se a fenotipagem era a mesma em ambos os dias. 

A fenotipagem dos leucócitos demonstrou que as células presentes em maior 

número nos LBA no 7º dpi, de camundongos não infectados bem como em 
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camundongos infectados foram os macrófagos/monócitos. Entretanto, não houve 

diferença estatística entre esta população nos grupos analisados. Em relação aos 

linfócitos, houve um aumento no número dos mesmos nos LBA de animais do grupo 

ALI/ARDS em relação ao grupo HP no 8º dpi, entretanto, não significativo.  

Foi observado também um aumento do número de neutrófilos no grupo 

ALI/ARDS em relação ao grupo HP no 7º e 8º dpi (p<0,05). Eosinófilos não foram 

observados em camundongos não infectados e foram raramente observados em 

camundongos infectados, classificados como ALI/ARDS ou HP (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12 - Células totais do lavado broncoalveolar de camundongos DBA/2 

infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e HP no 

7º e 8º dia após a infecção. 

 
Quantificação das células totais do lavado broncoalveolar (LBA) de camundongos DBA/2 infectados 
com Plasmodium berghei ANKA no (A) 7º dia pós-infecção (dpi) e (B) 8º dpi. Houve um aumento 
significativo de neutrófilos no 7º e 8º dpi em camundongos ALI/ARDS em relação a camundongos HP. 
Dados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05). M/M= macrófagos ou monócitos e NI = 
camundongos não infectados. Resultados representativos de dois experimentos independentes. A 
(n=3 NI; 4 ALI/ARDS e 4 HP) e B (n=3 NI; 5 ALI/ARDS e 5 HP). 
 
 

Os animais classificados como ALI/ARDS apresentaram hemorragia, 

observada por análise macroscópica e microscópica do pulmão, conforme mostrado 

anteriormente nas fotografias 2 a 5, e agora corroborando com estes resultados, a 

análise das lâminas do LBA revelou uma grande quantidade de eritrócitos no espaço 

alveolar, estejam estes parasitados ou não (Fotografia 8). 
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Fotografia 8 – Fotomicrografia de células do lavado broncoalveolar de camundongos 

DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e 

HP no 7º dia após a infecção. 

 

Fotomicrografia de células do lavado broncoalveolar de camundongos DBA/2 infectados com 
Plasmodium berghei ANKA e sacrificados no 7º dia pós-infecção, classificados como ALI/ARDS ou 
HP. (A) Camundongo não infectado. (B) Camundongo classificado como ALI/ARDS. (C) Camundongo 
classificado como HP. As setas indicam macrófagos/monócitos (M/M), neutrófilos (N), linfócitos (L) e 
eritrócitos parasitados (E.P.). Aumento 400x. 

 

 

6.13  Expressão gênica de células inflamatórias pulmonares 

Tem sido demonstrado que a presença de edema e injúria epitelial está 

acompanhada do influxo de neutrófilos nos pulmões, bem como no lavado 

broncoalveolar durante a síndrome do desconforto respiratório agudo decorrente de 

mecanismos diferentes da malária grave (GOODMAN et al., 2003; GROMMES; 

SOEHNLEIN, 2011; KONRAD; REUTERSHAN, 2012; ZEMANS et al., 2009). 

Através da técnica de PCR em tempo real, foi realizada a quantificação gênica 

de RNA mensageiro (RNAm) de células inflamatórias pulmonares de camundongos 

infectados e não infectados, para verificar se no nosso modelo também há um 

aumento de neutrófilos no tecido pulmonar, bem como das demais células durante o 

desenvolvimento desta doença. 

Os resultados obtidos demonstraram que houve um aumento na expressão de 

RNAm de neutrophil cytosolic factor 2 (Ncf2), um marcador de neutrófilos, nos 

pulmões de animais classificados como ALI/ARDS em relação aos camundongos 

classificados como HP no 7º dia pós-infecção (p=0,0351).  

Em relação aos macrófagos identificados por CD68, linfócitos por CD3 e 

células natural killer por Klrd1, não houve diferença significativa entre os animais dos 

grupos ALI/ARDS em relação aos animais do grupo HP (Gráfico 13). 
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Gráfico 13 - Expressão gênica de células inflamatórias pulmonares de camundongos 

DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e 

HP no 7º dia após a infecção. 

 
Expressão gênica de (A) neutrófilos (Ncf2), (B) macrófagos (CD68), (C) linfócitos (CD3) e (D) células 
natural killer (Klrd1) nos pulmões de camundongos sacrificados no 7º dia pós-infecção. Houve um 
aumento da expressão gênica de neutrófilos nos animais classificados como ALI/ARDS em relação 
aos animais HP. Valores obtidos por PCR em tempo real, analisados pelo método 2

-∆∆CT
 e expressos 

em número de vezes aumentado em relação a camundongos não infectados (NI). Dados de 3 
experimentos agrupados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05). Ncf2 (n=14 ALI/ARDS 
e 13 HP); CD68 (n=13 ALI/ARDS e 9 HP); CD3 (n=17 ALI/ARDS e 13 HP) e Klrd1 (n=11ALI/ARDS e 
8 HP). 
 
 

6.14 Expressão gênica de quimiocinas 

 

Diante dos resultados demonstrados anteriormente houve um interesse em 

investigar quais quimiocinas poderiam estar envolvidas no recrutamento das células 

inflamatórias para o tecido pulmonar, bem como analisar importantes receptores 

para quimiocinas em pulmões de animais sacrificados no 7º dpi (CXCR2 e CCR5). 

A quantificação da expressão gênica de RNAm de CXCL1 (KC) nos pulmões 

de camundongos infectados não resultou em diferença significativa entre 

camundongos classificados como ALI/ARDS em relação a camundongos HP no 7º 

dia pós-infecção (Gráfico 14 A). 

Não houve também diferença significativa na expressão gênica de CXCL2 

(MIP-2) entre camundongos classificados como ALI/ARDS em relação a 

camundongos HP. No entanto, há uma tendência maior na expressão gênica de 

CXCL2 em ALI/ARDS em relação a HP (p=0,2925) e os valores tanto de animais 
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classificados como ALI/ARDS como aqueles classificados como HP estão bastante 

aumentados em relação a camundongos não infectados (em média 10,92 vezes em 

camundongos ALI/ARDS e 7,83 vezes em camundongos HP) (Gráfico 14 B). 

A expressão gênica dos receptores de quimiocinas CXCR2 e CCR5 manteve-

se igual para os animais classificados como ALI/ARDS e para aqueles classificados 

como HP no 7º dpi (Gráficos 14 G e H). 

A expressão gênica de CXCL5, também conhecida por ENA-78 (epithelial-

neutrophils activating pepitide) ou ainda como Lix, está diminuída em animais 

ALI/ARDS em relação a animais classificados como HP, embora esta diferença não 

seja estatisticamente significativa (p=0,0712).  

A expressão gênica de CXCL15 (também conhecida por lungkine), também 

está diminuída em animais classificados como ALI/ARDS em relação a 

camundongos HP no 7º dpi (p=0,0487) (Gráficos 14 C e D). 

Por outro lado, a expressão gênica das quimiocinas CCL3 (MIP-1α) e CCL4 

(MIP-1β) está bastante aumentada nos camundongos infectados em relação aos 

camundongos não infectados. A quimiocina CCL3 está em média 14,52 vezes 

aumentada em ALI/ARDS e 13,11 vezes em HP em relação a não infectados e a 

quimiocina CCL4 está em média 22,69 vezes aumentada em ALI e 21 vezes em HP 

em relação a não infectados, no entanto não há diferença na expressão gênica 

destas citocinas entre camundongos ALI/ARDS em relação aos camundongos 

classificados como HP no 7º dpi (Gráfico 14 E e F). 
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Gráfico 14 - Expressão gênica de quimiocinas de camundongos DBA/2 infectados 

com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e HP no 7º dia após 

a infecção. 

 
Expressão de RNAm das quimiocinas CXCL1, CXCL2, CXCL5, CXCL15, CCL3 e CCL4 no 7º dpi. (D) 
Note que CXCL15 (Lungkine) está diminuída em camundongos ALI/ARDS em relação a 
camundongos HP. Não houve diferença na expressão entre os grupos ALI/ARDS e HP para as 
demais quimiocinas. Valores obtidos por PCR em tempo real, analisados pelo método 2

-∆∆CT
 e 

expressos em número de vezes aumentado em relação a camundongos não infectados (NI). Dados 
de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05). CXCL1 (n=18 
ALI/ARDS e 12 HP), demais quimiocinas (n = 16 ALI/ARDS e 13 HP). 

 

 

Não houve diferença na expressão gênica dos receptores de quimiocinas 

CXCR2 (Gráfico 15 A) e CCR5 (Gráfico 15 B) entre animais sacrificados no 7º dpi e 

classificados em ALI/ARDS e HP de acordo com o modelo preditivo. 
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Gráfico 15 - Expressão gênica de receptores de quimiocinas de camundongos 

DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e 

HP no 7º dia após a infecção. 

 

Expressão de RNAm dos receptores de quimiocinas (A) CXCR2 e (B) CCR5 entre os grupos 
ALI/ARDS e HP no 7º dpi. Valores obtidos por PCR em tempo real, analisados pelo método 2

-∆∆CT
 e 

expressos em número de vezes aumentado em relação a camundongos não infectados (NI). Dados 
de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05). (n=16 ALI/ARDS 
e 13 HP). 

 

6.15 Expressão gênica de moléculas de adesão 

 

Nosso próximo passo foi analisar as moléculas que poderiam estar 

relacionadas a uma possível adesão dos eritrócitos parasitados ao endotélio 

pulmonar, uma vez que observamos uma maior expressão gênica de P. berghei 

ANKA nos pulmões de animais ALI/ARDS assim como uma maior área de deposição 

de hemozoína.  

Desta maneira, decidimos verificar se estas moléculas poderiam também estar 

relacionadas ao recrutamento de leucócitos, como por exemplo, os neutrófilos, 

mediando a diapedese dos mesmos até o tecido pulmonar. 

O recrutamento de leucócitos do sangue para os tecidos é fundamental para a 

vigilância imune e inflamação. A adesão de leucócitos ao endotélio ativado é 

mediada por moléculas de adesão específicas, como ICAM-1 (molécula de adesão 
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intercelular 1), VCAM-1 (molécula de adesão celular vascular 1) e E-selectina (LEE 

et al., 2010). 

ICAM-1 tem um papel importante na resposta imune inata e adaptativa. Está 

envolvida na migração transendotelial de leucócitos para os locais da inflamação 

bem como nas interações entre antígenos apresentados pelas APCs (células 

apresentadoras de antígenos) e as células T (LAWSON; WOLF, 2009). 

Além disso, a interação entre eritrócitos parasitados e moléculas de adesão, 

tais como ICAM-1, CD36 e CSA, está relacionada a patogênese das infecções 

causadas por P. falciparum. Em infecções por P. falciparum, ocorre modificações na 

superfície do eritrócito, tornando-o rígido e inflexível através da exportação de 

proteínas específicas para a membrana do eritrócito, isto dificulta a circulação 

através da microvasculatura e favorece a adesão dos eritrócitos parasitados às 

células endoteliais mediado pela proteína do parasita PfEMP-1. A proteína PfEMP1 

interage com uma série de receptores de superfície como ICAM-1, PECAM-1, CD36, 

entre outros, esta interação está relacionada com a patogênese da malária cerebral 

(MC) (HUGHES et al., 2010; RÉNIA et al., 2012; SHERMAN et al., 2003). 

Para quantificação da expressão gênica de moléculas de adesão, amostras de 

pulmão foram coletadas de animais não infectados e infectados com P. berghei 

ANKA no 7º dpi. Essas amostras foram submetidas às reações de qRT-PCR e foram 

normalizados com o gene constitutivo HPRT. O método quantitativo usado para as 

análises foi o 2-∆∆CT. 

Dentre as moléculas analisadas, não houve diferença significativa entre os 

grupos ALI/ARDS e HP para CD36 e VCAM (Gráficos 16 A e C). Entretanto, houve 

uma diminuição significativa da expressão gênica de ICAM-1 no grupo HP em 

relação ao grupo ALI/ARDS (p=0,0195) (Gráfico 16 B). 
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Gráfico 16 - Expressão gênica de moléculas de adesão de camundongos DBA/2 

infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e HP no 

7º dia após a infecção. 

 

Expressão de RNAm de (A) VCAM, (B) ICAM-1 e (C) CD36, no pulmão de camundongos sacrificados 

no 7º dia pós-infecção. Houve uma diminuição da expressão gênica de ICAM-1 nos pulmões de 

animais classificados como HP em relação aos animais ALI/ARDS. Valores obtidos por PCR em 
tempo real, analisados pelo método 2

-∆∆CT
 e expressos em número de vezes aumentado em relação a 

camundongos não infectados (NI). Dados de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM 
(Test T onde * p<0,05). VCAM (n=15 ALI/ARDS e 13 HP); ICAM (n=15 ALI/ARDS e 11 HP); CD36 
(n=16 ALI/ARDS e 13 HP). 

 

6.16 Análise dos fatores inflamatórios 

Evidências de diversos estudos indicam que citocinas e quimiocinas possuem 

um papel importante no que diz respeito à mediação, amplificação, perpetuação do 

processo de lesão pulmonar (GOODMAN et al., 2003; GROMMES; SOEHNLEIN, 

2011). TNF-α, IL-10, IL-12, IL-6, IFN-, são algumas das citocinas que possuem um 

papel importante na imunidade inata do pulmão (DELCLAUX; AZOULAY, 2003). O 

entendimento do balanço de citocinas pró e anti-inflamatórias e quimiocinas nos 

pulmões de pacientes ALI/ARDS é um passo importante para entendimento da 

patogênese desta síndrome (GOODMAN et al., 2003). 

Com a finalidade de compreender o balanço entre estas citocinas e verificar se 

há alguma diferença entre os grupos de camundongos classificados como ALI/ARDS 

e HP através do modelo preditivo baseado em curvas ROC, foi quantificada a 
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expressão gênica de mediadores pró-inflamatórias IFN, IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α, 

iNOS e anti-inflamatórias IL-10, TGF-β, através da técnica de PCR em tempo real. 

A citocina expressa em maior quantidade nos pulmões dos animais ALI/ARDS 

e dos animais HP no 7º dia pós-infecção, foi IL-10, uma citocina anti-inflamatória, a 

qual estava em média 200,36 vezes aumentada nos animais do grupo ALI/ARDS em 

relação aos camundongos não infectados, e cerca de 128,95 vezes aumentada nos 

animais do grupo HP, também em relação aos camundongos não infectados.  

Em seguida as citocinas pró-inflamatórias mais presentes foram IFN-, IL-6, 

TNF-α e IL-12. Por outro lado, as citocinas IL1-β, TGF-β e a enzima iNOS 

apresentaram valores muito próximos aos camundongos não infectados, onde os 

valores representam o número de vezes que estes marcadores estão aumentados 

em relação a camundongos não infectados (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17 – Mediadores inflamatórios em tecido pulmonar de camundongos DBA/2 

infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e HP 

encontram-se alterados no 7º dia após a infecção. 

 

Expressão gênica de fatores pró e anti-inflamatórios no pulmão de camundongos sacrificados no 7º 
dia pós-infecção. A citocina com maior expressão em camundongos ALI/ARDS foi a IL-10 (anti-

inflamatória), seguida da citocina pró-inflamatória IFN-. Valores analisados pelo método 2
-∆∆CT

 e 
expressos em número de vezes aumentado em relação a camundongos não infectados (NI). Dados 
de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05). 
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Ao analisarmos individualmente cada uma das citocinas, podemos verificar 

que a expressão gênica de IL-10 está também aumentada em animais ALI/ARDS 

em relação a animais classificados como HP (p=0,0243) (Gráfico 18). 

 

Gráfico 18 – Expressão gênica de IL-10 encontra-se aumentada em tecido pulmonar 

de camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados 

como ALI/ARDS em relação a HP no 7º dia após a infecção. 

 

Expressão RNAm de IL-10 no pulmão de camundongos no 7º dia pós-infecção. Houve uma diferença 
significativa entre os grupos de animais classificados como ALI/ARDS em relação aos animais 
classificados como HP. Valores obtidos por PCR em tempo real, analisados pelo método 2

-∆∆CT
 e 

expressos em número de vezes aumentado em relação a camundongos não infectados (NI). Dados 
de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05). (n=15 ALI/ARDS 
e 14 HP). 

 

Os níveis de RNAm de IFN- nos pulmões de camundongos infectados, 

classificados como ALI/ARDS, apresentaram-se em média 54,12 vezes aumentados 

em relação a camundongos não infectados, enquanto nos camundongos HP 

apresentaram-se em média 40,42 vezes aumentados em relação a camundongos 

não infectados. Além disso, camundongos classificados como ALI/ARDS 

apresentaram maior expressão de IFN-em relação aos HP (p=0,0351) (Gráfico 19). 

 

 



85 
 

 
 

Gráfico 19 – Expressão gênica de IFN- encontra-se aumentada em tecido pulmonar 

de camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e classificados 

como ALI/ARDS em relação a HP no 7º dia após a infecção. 

 

Expressão de RNAm de IFN-γ no pulmão de camundongos ALI/ARDS em relação aos animais 
classificados como HP, sacrificados no 7º dia pós-infecção. Valores obtidos por PCR em tempo real, 
analisados pelo método 2

-∆∆CT
 e expressos em número de vezes aumentado em relação a 

camundongos não infectados (NI). Dados de 3 experimentos agrupados expressos com média ± SEM 
(Test T onde * p<0,05). (n=16 ALI/ARDS e 17 HP). 

 

Foi também realizado a análise da expressão gênica de IL-1α por PCR em 

tempo real em pulmão de camundongos classificados como ALI/ARDS ou HP, bem 

como a análise da concentração sérica desta citocina no 7º dpi. Os resultados 

obtidos demonstram que não houve diferença na expressão gênica de IL-1α entre os 

grupos de animais e os níveis expressos encontraram-se muito próximos do basal 

(Gráfico 20 A). A análise da concentração sérica desta citocina por ELISA 

corroborou com os resultados da expressão gênica, pois os níveis da mesma 

apresentaram-se muito próximos dos animais não infectados (Gráfico 20 B). 
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Gráfico 20 – Expressão gênica e quantificação sérica de IL-1α não encontra-se 

aumentada em camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA e 

classificados como ALI/ARDS e HP no 7º dia após a infecção. 

 
Quantificação de IL-1α em DBA/2 infectados com Plasmodium berghei ANKA. (A) Não houve 

diferença significativa na expressão gênica de IL-1α no pulmão de camundongos classificados como 
ALI/ARDS em relação aos animais classificados como HP no 7º dia pós-infecção. Dados obtidos por 
PCR em tempo real, analisados pelo método 2

-∆∆CT
 e expressos em número de vezes aumentado em 

relação a camundongos não infectados 3 experimentos agrupados (n=16 ALI/ARDS e 13 HP). (B) 
Não houve também diferença na análise de IL-1α no soro dos animais não infectados (NI); ALI/ARDS 
e HP. Dados analisados pelo método de ELISA de um experimento (n= 2 NI; 5 ALI/ARDS e 4 HP). 
Resultados expressos com média ± SEM (Test T onde * p<0,05) 

 
 

Os níveis da expressão gênica de RNAm de IL-6 apresentaram aumento em 

camundongos infectados (ALI/ARDS) em relação a camundongos não infectados, 

em média 31,8 vezes no 7º dpi. Embora a expressão gênica de IL-6 tenha 

apresentado uma tendência maior em camundongos ALI/ARDS em relação a 

camundongos HP, não houve significância estatística entre os grupos (p=0,4923). 

Não houve também diferença significativa na expressão gênica de IL-12, IL1-β, TGF-

β, TNF-α, e iNOS entre os grupos ALI/ARDS e HP no 7º dia pós-infecção (Gráfico 

21). 
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Gráfico 21 – Expressão gênica de IL-6, IL-12, IL1-β, TGF-β, TNF-α e iNOS não está 

alterada em tecido pulmonar de camundongos DBA/2 infectados com Plasmodium 

berghei ANKA e classificados como ALI/ARDS e HP no 7º dia após a infecção. 

 

Expressão de RNAm de (A) IL-6, (B) IL-12, (C) IL-1β, (D) TGF-β, (E) TNF-α e (F) iNOS nos pulmões 

de camundongos ALI/ARDS e HP sacrificados no 7º dia pós infecção. Valores obtidos por PCR em 

tempo real, analisados pelo método 2
-∆∆CT

 e expressos em número de vezes aumentado em relação a 
camundongos não infectados (NI). Dados de 2 a 3 experimentos agrupados expressos com média ± 
SEM (Test T onde * p<0,05). IL-6 (n=15 ALI/ARDS; 13 HP); IL-12 (n=11 ALI/ARDS; 10 HP); IL-1β 
(n=10 ALI/ARDS; 10 HP); TGF-β e INOS (n=11 ALI/ARDS; 9 HP); TNF-α (n=14 ALI/ARDS; 13 HP).  
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7 DISCUSSÃO 

 

A ALI/ARDS associada à malaria grave é muito pouco descrita na literatura, 

além de ser uma doença extremamente grave e com uma alta taxa de mortalidade. 

Modelos murinos para esta enfermidade faz-se necessário, uma vez que, um 

sistema experimental controlado nos permite estudar e compreender melhor os 

mecanismos que levam ao desenvolvimento desta síndrome. 

Alguns modelos murinos têm sido propostos para estudos de ALI/ARDS 

associada à malária grave (LOVEGROVE et al., 2008; STEEN et al., 2010). A 

linhagem do parasita P. berghei ANKA, quando associado a camundongos C57Bl/6, 

leva a morte dos mesmos por malária cerebral em curto período de tempo (SOUZA, 

DE; RILEY, 2002). A associação entre camundongos da linhagem C57Bl/6 e o 

parasita P. berghei NK65 parece ser um modelo bastante interessante, 

especialmente devido à possibilidade de utilizar animais nocaute. Infelizmente, após 

algumas tentativas, não conseguimos reproduzir este modelo em nosso laboratório 

(STEEN et al., 2010). Os demais modelos murinos, apresentam fenótipos mais 

amenos quando comparado com a ALI/ARDS em humanos e/ou estão associados a 

quadros de malária cerebral. 

Camundongos da linhagem DBA/2, infectados com 106 eritrócitos infectados 

por P. berghei ANKA são um bom modelo experimental para ALI/ARDS associada à 

malária grave, pois esta associação resulta em dois fenótipos distintos, um destes 

fenótipos corresponde a animais que desenvolvem ALI/ARDS, apresentando efusão 

pleural e pulmões hemorrágicos e edematosos, quando morrem entre o 7º e 12º dia 

pós-infecção (dpi), além de apresentarem valores alterados de padrão respiratório 

evidenciado por um aumento da pausa respiratória e diminuição da frequência 

respiratória (gráfico 2). No segundo grupo de animais, que vão a óbito após o 12º 

dpi, é possível observar através da necropsia, que estes animais apresentam baço 

aumentado e escurecido, pulmões pálidos com pequenos pontos acastanhados, 

ausência de hidrotórax ou de hemorragia pulmonar, além de morrerem com 

parasitemias mais altas (hiperparasitemia) e anemia severa (Fotografia 2). 

Nossos achados histopatológicos em animais do grupo de sobrevivência 

demonstraram que os animais que morreram com ALI/ARDS apresentaram além dos 

mesmos resultados anteriormente descritos, outros achados, especialmente a 
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presença de membrana hialina (confirmada pela presença de fibrina) (fotografias 3 e 

4) que é um marco da ALI/ARDS em humanos. Além disso, a análise histológica do 

tecido pulmonar evidenciou a presença de células inflamatórias (polimorfonucleares 

e mononucleares), destruição da parede alveolar e edema pulmonar, áreas 

hemorrágicas quando analisado em camundongos que morreram no período de 

infecção acima citado (7 a 12 dpi) evidenciando que este modelo foi bem 

reproduzido por nosso grupo de pesquisa. 

Em pacientes com dano alveolar difuso, microscopicamente os pulmões 

apresentam características exudativas bastante semelhantes as que identificamos 

nos camundongos: congestão dos capilares, hemorragia intra-alveolar e edema 

alveolar e intersticial. Nestes pacientes as alterações mais precoces são congestão 

capilar e edema intra-alveolar que têm sido observadas entre o primeiro e terceiro 

dia após a injúria em caso de hiperóxia. Um achado muito importante e 

característico é a presença de membranas hialinas, que são membranas acelulares, 

eosinofílicas, que aderem aos ductos e paredes alveolares, estas começam a se 

formar quando inicia a resolução do edema. Nesta fase a membrana hialina contém 

filamentos de fibrina e debris celulares bem como altas concentrações de 

imunoglobulinas e fibrinogênio (KOBZIK; SHOLL, 2010). 

Desta maneira, o nosso modelo é interessante, pois embora os animais 

utilizados nos estudos (DBA/2) sejam provenientes de uma linhagem isogênica, 

tenham sido infectados com um mesmo parasita, no mesmo momento e mantidos 

em condições controladas, nós observamos que há dois fenótipos distintos. Este 

interessante fenômeno nos levou a uma pergunta intrigante: “o que leva alguns 

animais a desenvolverem a ALI/ARDS e outros não?”. 

Portanto, a primeira etapa deste estudo foi verificar se conseguíamos 

reproduzir o fenótipo descrito anteriormente por Epiphanio e colaboradores em 2010 

(EPIPHANIO et al., 2010). Assim, testamos este modelo dentro das nossas 

condições, no biotério do Departamento de Parasitologia, no Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo. Nos diferentes experimentos realizados 

23 a 75% dos camundongos morreram em decorrência de ALI/ARDS, com efusão 

pleural e pulmões hemorrágicos (gráfico 1). 

Utilizando parâmetros de padrões respiratórios e parasitemia, nós propusemos 

um modelo preditivo, onde conseguimos classificar os animais precocemente em 
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ALI/ARDS ou HP, ou seja, antevendo qual seria a causa de morte dos mesmos com 

alta especificidade e sensibilidade e, desta maneira, foi possível estudar os fatores 

inflamatórios que estão alterados em um animal que desenvolveria ALI/ARDS em 

relação a um camundongo que desenvolveria HP em um momento precoce a data 

da morte (7º dpi). 

Ao realizar a análise histopatológica em pulmões de animais do grupo 

sacrificado no 7º dpi, classificados em ALI/ARDS ou HP de acordo com o modelo 

preditivo, verificamos um aumento na presença de congestão e uma diferença 

aparente na hemorragia (não significativa) em pulmões de animais ALI/ARDS em 

relação a animais classificados como HP (gráfico 5). Por outro lado há uma maior 

tendência ao aumento da celularidade em animais HP em relação a animais 

ALI/ARDS, evidenciando um espessamento dos septos alveolares, corroborando 

desta forma, com o que já foi demonstrado em tempos tardios da infecção, ou seja, 

no momento da morte (EPIPHANIO et al., 2010). Estes resultados representam bem 

os achados histopatológicos descritos na literatura (DENG; STANDIFORD, 2011; 

TAYLOR et al., 2012). 

Outro ponto analisado foi o aumento da permeabilidade vascular, que é a 

chave da patogênese da ALI/ARDS em humanos, como verificado em outros 

estudos de ALI/ARDS decorrentes de outras causas (EPIPHANIO et al., 2010). 

Inúmeros estudos experimentais e em seres humanos apontam o fator de 

crescimento vascular endotelial (VEGF) como um importante mediador envolvido no 

aumento da permeabilidade vascular que tem como consequência direta a formação 

do edema pulmonar (BHANDARI et al., 2006, 2008; EPIPHANIO et al., 2010; LEE et 

al., 2004). 

A ruptura da barreira alvéolo-capilar já tinha sido descrita anteriormente no 

modelo de ALI/ARDS, no entanto era verificada apenas no momento da morte 

(EPIPHANIO et al., 2010). Nossos resultados indicam também que há quebra desta 

barreira nos camundongos ALI/ARDS em relação aos camundongos HP no 7º dia 

pós-infecção (gráfico 6). Com isso, nós demonstramos que os resultados obtidos a 

partir do modelo preditivo corroboram com os achados em tempos de infecção mais 

tardios, ou seja, onde, a morte por ALI já era eminente. 

Foi demonstrado que o heme livre é um componente central na patogenia da 

malária cerebral em modelo experimental, desencadeando o rompimento da barreira 
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hemato-encefálica (camundongos C57Bl/6 infectados com P. berghei ANKA) 

(PAMPLONA et al., 2007). Este é liberado quando ocorre a hemólise das hemácias, 

ou seja, quando há a ruptura dos esquizontes durante a fase sanguínea da malária. 

Pamplona e colaboradores, em 2007, demonstraram que a administração do heme 

foi capaz de reverter o efeito protetor da administração de monóxido de carbono, 

desencadeando o rompimento da barreira hemato-encefálica e a morte de 

camundongos infectados com sintomas de malária cerebral. Este efeito também foi 

observado em camundongos C57Bl/6 infectados com P. berghei NK65, uma 

associação que em condições normais não desencadeia a malária cerebral 

(PAMPLONA et al., 2007). 

Nos nossos resultados houve um aumento da concentração do heme livre no 

soro de camundongos ALI/ARDS em relação aos camundongos HP no 7º dpi, 

indicando que o mesmo pode contribuir para o rompimento da barreira álveo-capilar 

no nosso modelo (gráfico 7). Entretanto, verificamos pelo teste correlação de 

Spearman que a concentração do heme livre não está correlacionada com a 

parasitemia destes animais (dados não mostrados). 

De acordo com Wagener e colaboradores, em 2003, o heme desencadeia uma 

série de sinais pró-inflamatórios que ativam o sistema imunitário, tais como 

vasoespasmo, vasoconstrição e estresse oxidativo (WAGENER et al., 2003). 

Observou-se que o heme induz a expressão de citocinas pró-inflamatórias e 

moléculas de adesão, tanto in vitro como in vivo. Além disso, foi demonstrado que o 

heme vascular promove um aumento da permeabilidade vascular e infiltração de 

leucócitos numa variedade de tecidos em um modelo murino (WAGENER et al., 

2003). 

Os resultados também apontam que a expressão gênica de uma enzima anti-

inflamatória, a heme oxigenase-1 (HO-1), está aumentada em camundongos 

classificados como ALI/ARDS em relação aos camundongos classificados como HP 

(gráfico 8). Heme oxigenase é uma enzima que cataboliza a degradação do heme 

livre em monóxido de carbono (CO), ferro ferroso e biliverdina/bilirrubina (WALTHER 

et al., 2012). 

Esta enzima é citoprotetora, anti-apoptótica e anti-inflamatória em decorrência 

da conversão do heme livre que é citotóxico e pró-inflamatório na malária. O 

aumento da expressão de HO-1 no fígado, leva a um aumento da carga parasitária 
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neste órgão e a ausência do gene Hmox1 que codifica HO-1 permite um aumento 

das citocinas pró-inflamatórias capazes de controlar a carga parasitária no fígado 

(EPIPHANIO et al., 2008). Outros estudos apontam que a expressão de HO-1 ajuda 

a prevenir formas graves de malária como a malária cerebral (PAMPLONA et al., 

2007; SEIXAS et al., 2009). Contudo, em um estudo realizado com crianças na 

Gâmbia infectadas com Plasmodium falciparum, demonstrou-se que os níveis de 

RNAm de HMOX1 e concentração proteica de HO-1 no plasma estavam 

significativamente mais elevados durante a fase aguda do que durante a 

convalescência, sendo maior nos pacientes com distúrbio respiratório severo 

associado a malária, corroborando com os nossos resultados (WALTHER et al., 

2012).  

Os nossos achados em conjunto sugerem que as altas concentrações de heme 

livre, tanto nos animais ALI/ARDS quanto nos animais HP, em virtude da hemólise 

das hemácias, levam a uma ativação de fatores pró-inflamatórios e, 

consequentemente, ao aumento deste heme livre no sangue. Isto induz a expressão 

gênica da HO-1, com o objetivo de converter o heme livre em outros produtos não 

tóxicos, funcionando como um mecanismo regulatório, conforme já descrito 

anteriormente. 

Os neutrófilos já foram apontados como as principais células a expressarem 

HO-1 no sangue periférico (WALTHER et al., 2012). Em nossos resultados 

observamos um aumento do número de neutrófilos em camundongos ALI/ARDS em 

relação a camundongos HP no LBA, bem como um aumento da expressão gênica 

de Ncf2 em pulmões em camundongos ALI/ARDS (gráficos 12 e 13 A). Apesar de 

não ter sido verificado, levantamos a hipótese de que são os neutrófilos que 

expressam a HO-1 (WALTHER et al., 2012), além de macrófagos alveolares 

(HUALIN et al., 2012).  

Outro estudo também aponta que o acúmulo de ferro reativo, decorrente da 

degradação do heme, inibe o efeito citoprotetor da HO-1. Desta maneira, a indução 

moderada de HO-1 está associada com a proteção ao dano decorrente da 

degradação do heme, enquanto altos níveis resultam na perda deste efeito 

(SUTTNER; DENNERY, 1999). 

Verificamos também a carga parasitária nos pulmões de camundongos 

infectados, pois na malária, a severidade das infecções por Plasmodium estão 
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relacionadas à capacidade de trofozoítos e esquizontes de serem sequestrados da 

circulação periférica, através da adesão de eritrócitos parasitados às células 

endoteliais (KIRCHGATTER; PORTILLO, DEL, 2005). A alta expressão gênica de 

RNAm de Plasmodium berghei ANKA presente nos pulmões de camundongos 

DBA/2 infectados, sugere que possa ocorrer o sequestro de parasita nos pulmões 

dos mesmos, podendo contribuir para a patogenia inicial da doença, uma vez que a 

expressão gênica de P. berghei ANKA foi significativamente maior no grupo 

ALI/ARDS em relação ao grupo classificado como HP no 7º dia pós-infecção, 

período em que os animais começam a morrer em virtude da síndrome (gráfico 9).  

Por meio da análise histológica em pulmões e baços de camundongos 

classificados como ALI/ARDS ou HP, de acordo com o modelo preditivo, também 

verificamos que há mais hemozoína acumulada nesses tecidos em animais 

classificados como ALI/ARDS em relação a animais HP (gráfico 10). Estes 

resultados corroboram com os resultados encontrados na quantificação de RNAm de 

P. berghei ANKA, reforçando a hipótese de que há mais parasita nestes órgãos e 

que há uma possibilidade de que os mesmos estejam aderidos ao tecido, pois 

órgãos foram perfundidos com PBS antes da coleta. 

Um estudo recente baseado em um modelo murino de ALI/ARDS associado à 

malária grave sugere ainda que a hemozoína induz inflamação pulmonar e que está 

associada a ALI/ARDS, pois uma vez aplicada em camundongos, aumenta a 

expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas e outros mediadores 

inflamatórios (DEROOST et al., 2013). Este estudo também demonstrou uma 

correlação positiva entre a relação HZ/mg de tecido pulmonar, patologia pulmonar, e 

expressão gênica de IL-10 e Hmox1, resultados que também corroboram com os 

nossos achados (DEROOST et al., 2013). Foi verificado também que a hemozoína 

está relacionada ao peso dos pulmões e edema pulmonar e está localizada 

principalmente em fagócitos e eritrócitos parasitados (DEROOST et al., 2013). 

Outro trabalho indicou ainda que a hemozoína, tanto de P. falciparum quanto a 

sintética, aumentou os níveis de RNAm de diversas quimiocinas, tais como 

CXCL2/MIP-2; CCL3/MIP1-α; CCL4/MIP1-β no macrófago murino de B10 

(JARAMILLO et al., 2005). Nossos resultados indicaram que estas citocinas foram as 

que apresentaram maior expressão gênica em camundongos infectados em relação 

aos camundongos não infectados sacrificados 7º dpi, embora não tenha sido 
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encontrada diferença entre animais classificados como ALI/ARDS e HP conforme o 

gráfico 14.  

Os neutrófilos são as primeiras células do sistema imunológico a serem 

recrutadas para o local de injúria ou inflamação (GROMMES; SOEHNLEIN, 2011). 

Muitos estudos descrevem a importância dos neutrófilos na patogenia da ALI/ARDS 

(GOODMAN et al., 2003; GROMMES; SOEHNLEIN, 2011; KONRAD; 

REUTERSHAN, 2012; ZEMANS et al., 2009). Entretanto poucos analisam a 

importância destas células na patogenia da ALI/ARDS associada à malaria grave em 

tempo de infecção precoce, como o publicado por (LACERDA et al., 2012). A 

expressão gênica de RNAm de neutrófilos (Ncf2) por qRT-PCR, apresentou-se 

aumentada nos pulmões de camundongos infectados em relação aos não infectados 

e houve um aumento significativo da expressão deste gene em camundongos 

classificados como ALI/ARDS em relação ao grupo classificado como HP (gráfico 13 

A). Este aumento de neutrófilos no grupo ALI/ARDS em relação ao grupo HP 

também foi observado no fluido coletado do lavado broncoalveolar (gráfico 12). 

Nossos resultados corroboram com a revisão de Grommes e colaboradores, onde 

este relata que em pacientes com ARDS a concentração de neutrófilos no lavado 

broncoalveolar está correlacionada com a severidade da doença (GROMMES; 

SOEHNLEIN, 2011). Além disso, já foi demonstrado que a depleção dos mesmos 

reduz sua severidade (GROMMES; SOEHNLEIN, 2011). Após ativação dos 

neutrófilos, estes são capazes de saírem da vasculatura e migrar através do 

interstício para o espaço alveolar e podem então contribuir para o aparecimento e 

progressão da ALI/ARDS através da infiltração do tecido pulmonar e liberação de 

outros mediadores importantes como enzimas hidrolíticas, fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF), fator de ativação plaquetária (PAF), radicais livres e a 

elastase que destrói a arquitetura alveolar (GROMMES; SOEHNLEIN, 2011; JAIN; 

BELLINGAN, 2007; ZEMANS et al., 2009).  

O bloqueio do receptor para quimiocinas relacionadas ao recrutamento de 

neutrófilos, CXCR2, através de diferentes inibidores, reduz o sequestro de 

neutrófilos e o consequente desenvolvimento de ALI/ARDS em modelos murinos 

não relacionados à malária grave, reforçando o importante papel dos neutrófilos na 

patogenia desta doença (KONRAD; REUTERSHAN, 2012). Nos nossos resultados 
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não observamos diferença na expressão gênica de CXCR2 em animais ALI/ARDS 

em relação a animais HP (gráfico 15 A). 

A quimiocina IL-8 (CXCL8) é considerada como a principal quimiocina 

envolvida no recrutamento de neutrófilos em humanos, contudo não há um 

homólogo murino identificado até o momento (HE et al., 2007; KONRAD; 

REUTERSHAN, 2012). Já em camundongos, a quimiocina KC (keratinocyte- derived 

chemokine), homóloga à quimiocina CXCL1 humana, bem como a quimiocina 

CXCL2 (MIP-2), são as quimiocinas mais relevantes no recrutamento de neutrófilos 

para os pulmões  (GOODMAN et al., 2003; GROMMES; SOEHNLEIN, 2011; 

KONRAD; REUTERSHAN, 2012). Não identificamos em nossos resultados diferença 

na expressão gênica de KC entre camundongos ALI/ARDS e HP (gráfico 14). 

Sherry e colaboradores, em 1995, relataram que a hemozoína nativa 

purificada, bem como a síntese química de cristais de hemozoína, tem capacidade 

de induzir a libertação de várias citocinas pirogênicas, incluindo o TNF, a CCL3 

(MIP-1α) e CCL4 (MIP-1β), a partir de macrófagos murinos e de monócitos de 

sangue periférico humano in vitro. Além disso, a administração intravenosa de 

hemozoína artificial resultou em uma queda acentuada da temperatura do corpo 

(SHERRY et al., 1995). Este trabalho corrobora com os nossos resultados, onde 

encontramos uma maior quantidade de hemozoína em pulmões e baços de animais 

ALI/ARDS em relação a animais classificados como HP, além de um aumento na 

expressão gênica de CCL3 (MIP-1α) e CCL4 (MIP-1β) no 7º dpi entre animais 

infectados e não infectados (gráficos 14 E e 14 F). Entretanto não observamos 

diferenças entre os grupos ALI/ARDS e HP. Embora CCL3 e CCL4 se liguem ao 

receptor CCR5, também não notamos diferença na expressão gênica do mesmo 

entre animais ALI/ARDS e HP (gráfico 15 B) (DENG; STANDIFORD, 2011). 

As quimiocinas CC, RANTES, MIP-1α e MCP-1 e os seus receptores 

respectivos, CCR1 (RANTES e MIP-1α), CCR3 (MIP-1α), e CCR2 (MCP-1, 3, e 5) 

foram mais fortemente implicados como mediadores patogênicos em ALI (DENG; 

STANDIFORD, 2011).  

Macrófagos, monócitos e células dendríticas são recrutadas para os pulmões 

através de quimiocinas CC, especialmente MCP-1 (CCL2), MIP-1α (CCL3), MIP-1β 

(CCL4) e MIP-3α (CCL20) (BRENNAN et al., 2009). Elevados níveis das quimiocinas 

CCL2, CCL3, CCL4 já foram encontrados em LBA de crianças com a doença 
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pulmonar fibrose cística, caracterizada por uma intensa inflamação, infecções 

repetidas por bactérias e, assim como a ALI/ARDS, progressiva destruição pulmonar 

(BRENNAN et al., 2009). 

Outras quimiocinas como, a proteína inflamatória de macrófagos (macrophage 

inflammatory protein) MIP-2 (CXCL2 e CXCL3), a LIX ou ENA-78 (epithelial-

neutrophil activating pepitide), também conhecida como CXCL5, Ckα-3 (CXCL6), e 

Lungkine (CXCL15), têm sido descritas como mediadores envolvidos no 

recrutamento de neutrófilos em outros modelos de ALI/ARDS (GROMMES; 

SOEHNLEIN, 2011; KONRAD; REUTERSHAN, 2012). 

A quimiocina CXCL5 (ENA-78), expressa predominantemente por células 

epiteliais, já foi identificada como aumentada em LBA de pacientes com ARDS em 

relação a pacientes controle. (KEANE et al., 2002). Nos nossos resultados não 

houve diferença na expressão gênica desta quimiocina entre animais ALI/ARDS e 

HP (gráfico 14 C). A expressão desta citocina pode ter ocorrido em um momento 

anterior ao 7º dpi ou talvez na ALI/ARDS associada à malária, ela não tenha uma 

importância fundamental como na ALI/ARDS decorrente de outras causas. 

CXCL15, ou Lungkine é uma quimiocina expressa exclusivamente em células 

bronco-epiteliais, cuja expressão é aumentada em condições de inflamação (ROSSI 

et al., 1999). Há indício de que Lungkine é um mediador importante na migração de 

neutrófilos a partir de parênquima do pulmão para o espaço aéreo, pois um estudo 

realizado em camundongos que tiveram a expressão gênica de Lungkine anulada, 

revelou que estes camundongos possuíam quantidades normais de neutrófilos no 

parênquima pulmonar e, no entanto reduzida no espaço aéreo (CHEN et al., 2001). 

No entanto, nossos resultados indicaram uma redução na expressão gênica de 

CXCL15, especialmente em animais ALI/ARDS, quando comparado com não 

infectados no 7º dia pós-infecção.  

Diante dos resultados obtidos, nós hipotetizamos que a expressão da 

Lungkine, assim como de outras quimiocinas como a CXCL1 (KC) tenha ocorrido em 

tempos mais precoces da infecção (gráfico 14 D). 

Estudos anteriores indicam que durante a inflamação, IL-1 e TNF-α levam a um 

aumento de moléculas de adesão no endotélio vascular como E-selectina e ICAM-1, 

aumentando a adesão de polimorfonucleares (PMN) e facilitando a sua 

transmigração para o interstício e vias aéreas distais do pulmão, assim como ICAM-
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1 do endotélio capilar aumenta a adesão de macrófagos alveolares nas células 

epiteliais, resultando em uma produção intensificada de citocinas e quimiocinas 

(WARD, 2003). O aumento da expressão de ICAM-1 e a proteção contra a lesão 

pulmonar por anticorpos neutralizantes ou a deleção do gene tem sido observada 

em diversas condições, como pancreatite aguda, injúria respiratória induzida pela 

aspiração de partículas de diesel, injúria pulmonar induzida por bleomicina e trauma. 

(BHATIA; MOOCHHALA, 2004).  

A molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) é uma proteína induzível 

expressa na superfície de células endoteliais. Na maioria dos tecidos a expressão 

desta molécula é muito baixa ou não é expressa em condições fisiológicas (BHATIA; 

MOOCHHALA, 2004). 

Estudos anteriores indicam ainda que o sequestro do parasita P. berghei ANKA 

nos pulmões de camundongos infectados é dependente de CD36 (FONAGER et al., 

2012; LOVEGROVE et al., 2008). Nos nossos resultados, entre as moléculas de 

adesão analisadas (CD36, ICAM-1 e VCAM), ICAM-1 apresentou redução 

significativa no grupo HP em relação ao grupo ALI/ARDS (gráfico 16 B) e não foi 

identificado diferença na expressão gênica das demais moléculas. Diante desse 

resultado, nós hipotetizamos que a expressão de ICAM-1 assim como as demais 

moléculas, tenha ocorrido em tempos mais precoces da infecção ou ainda que, tanto 

a adesão de neutrófilos quanto a citoaderência de eritrócitos parasitados ao 

endotélio pulmonar, possa depender da ativação de outras moléculas.  

Outra questão do nosso interesse foi verificar se as citocinas poderiam estar 

relacionadas ao desenvolvimento da ALI/ARDS, pois se por um lado citocinas pró-

inflamatórias podem ter um papel importante na remoção do parasita no estágio 

sanguíneo, o excesso destas pode levar a uma exacerbação da resposta imune, 

levando a imunopatologia (BOSTROM et al., 2012). 

O balanço entre respostas pró e anti-inflamatória pode ser fundamental para a 

eliminação do parasita sem induzir lesão tissular (FREITAS DO ROSARIO; 

LANGHORNE, 2012). Em nossos resultados houve um aumento significativo da 

expressão de IL-10 no 7º dia pós-infecção nos camundongos ALI/ARDS em relação 

aos camundongos HP (gráfico 18). IL-10 é uma importante citocina 

imunoreguladora, conhecida por sua atividade anti-inflamatória. Tem sido descrito o 

papel da IL-10 como supressora da função de apresentação de antígenos por 
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macrófagos e células dendríticas e, consequente, ativação de células T, através da 

regulação diminuída do complexo principal de histocompatibilidade classe II (MHC 

classe II). Também regula moléculas coestimulatórias como CD80 e CD86, promove 

inibição direta de citocinas pró-inflamatórias como IL-1α, IL1-β, IL-18, GM-CSF, G-

CSF, M-CSF e TNF-α, IL-10 e, ainda, pode também atuar diretamente em células T 

inibindo e bloqueando a sua proliferação (FREITAS DO ROSARIO; LANGHORNE, 

2012). 

Resultados obtidos através de estudos com modelos de malária murina têm 

sugerido que a IL-10 tem um papel protetor durante a infecção no hospedeiro. Assim 

níveis elevados desta citocina no soro estão relacionados a altas parasitemias e 

mortalidade por anemia severa ou hiperparasitemia (HUGOSSON et al., 2004; LUTY 

et al., 2000). Além disso, altos níveis de IL-10 estão relacionados a baixos níveis de 

IL-12 e IFN- e, consequente, diminuição do processo inflamatório. Sabe-se que 

IFN- é uma citocina pró-inflamatória que possui um papel fundamental no controle 

da parasitemia no início da infecção (STEVENSON; RILEY, 2004). Embora 

camundongos deficientes em IL-10 apresentem baixos níveis de parasitemia em 

relação aos camundongos selvagens, foi demonstrado que esta citocina tem um 

papel protetor crucial na manifestação da malária cerebral. Desta forma foi verificado 

que camundongos infectados com uma cepa menos letal de Plasmodium berghei 

não manifestavam a doença, entretanto quando camundongos deficientes em lL-10 

foram infectados com a mesma cepa, os mesmos apresentaram sintomas e 

morreram em decorrência da malária cerebral, além de apresentarem níveis mais 

altos de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IFN- (NIIKURA et al., 2010; 

NIIKURA; INOUE, S.-I.; et al., 2011). Por outro lado, o estudo realizado sobre 

malária placentária na Tanzânia, demonstrou que os níveis de IL-10 estão 

significativamente elevados em mulheres com malária placentária em relação a 

mulheres grávidas não infectadas. Esta citocina demonstrou neste estudo ser o 

marcador com maior especificidade e sensibilidade desta patologia (KABYEMELA et 

al., 2008). 

Citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IFN-, IL-12, IL-6 também estão 

aumentadas nos camundongos infectados em relação a camundongos não 

infectados. Todavia, apenas IFN- apresenta-se significativamente aumentado no 

grupo ALI/ARDS em relação ao grupo classificado como HP (gráfico 19) indicando, 
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portanto, que a mesma pode ter um papel importante na patogenia da doença. O 

aumento significativo da citocina anti-inflamatória IL-10, por outro lado, parece tentar 

balancear e recuperar a homeostase do sistema, inibindo a produção de IFN- e IL-

12. 

Sabe-se que as vias de sinalização de IFN- também estão significativamente 

aumentadas nos cérebros de camundongos suscetíveis à malária cerebral durante a 

infecção com P. berghei ANKA. Este fato sugere que o IFN- pode influenciar 

diretamente o ambiente cerebral local (LOVEGROVE et al., 2007; MIU et al., 2008). 

Foi demonstrado também que em camundongos IFN--/- infectados com P. berghei 

ANKA, há um menor acúmulo de leucócitos e de eritrócitos parasitados no cérebro 

dos mesmos, demonstrando que esta citocina e a linfotoxina alfa (LTα) são 

mediadores críticos para o sequestro de parasitas nos tecidos (AMANTE et al., 

2010; CLASER et al., 2011). Estas duas citocinas podem ativar células endoteliais 

da microvasculatura, aumentando a possibilidade de que estas modifiquem as suas 

propriedades aderentes, resultando assim, em uma melhor aderência de eritrócitos 

parasitados. No entanto, as interações entre P. berghei ANKA e células endoteliais 

permanecem até o momento pouco esclarecidas (AMANTE et al., 2010).  

Diversos trabalhos têm demonstrado TNF-α como um importante mediador na 

ALI/ARDS e nossos resultados corroboram com algumas informações encontradas 

na literatura. De acordo com o trabalho de Bhargava e colaboradores, em 2012, 

embora os níveis elevados de TNF-α tenham sido observados em pacientes com 

ALI/ARDS, eles não são diferentes dos pacientes com risco de desenvolver a 

doença. Entretanto os níveis de TNF-α no fluído do lavado broncoalveolar são 

significativamente mais altos comparados com pacientes normais (BHARGAVA; 

WENDT, 2012). Nós verificamos a expressão gênica de TNFα apenas em tecido 

pulmonar de animais infectados e não infectados (gráfico 21 E), mas não verificamos 

a expressão gênica desta citocina no LBA. 

Uma manifestação comumente associada à ALI/ARDS é a presença de 

hipóxia, ou seja, a um baixo teor de oxigênio. Esta condição pode induzir a 

inflamação assim como a inflamação pode induzir a hipóxia (ELTZSCHIG; 

CARMELIET, 2011; TAYLOR et al., 2012).  

O VEGF no cérebro é responsável pela hipóxia induzida, pelo extravasamento 

vascular e formação de edema. Sabe-se que a inibição da atividade do VEGF por 
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um anticorpo neutralizante pode bloquear o aumento da permeabilidade vascular 

induzida por hipóxia (SCHOCH et al., 2002). As adaptações celulares à hipóxia 

dependem do fator de transcrição HIF, que se encontra inativo em condições 

normais de oxigênio, mas que é ativado em situações de hipóxia (ELTZSCHIG; 

CARMELIET, 2011). HIF pode também ser ativado sob condições normais de 

oxigênio, o que permite o início de uma resposta inflamatória antes do tecido tornar-

se hipoxêmico. (ELTZSCHIG; CARMELIET, 2011).  

A expressão gênica deste fator de transcrição apresentou-se igual entre 

animais ALI/ARDS e animais HP, embora esteja aumentada em animais infectados 

em relação a animais não infectados (gráfico 11). 

Em síntese, entre animais de uma mesma linhagem (DBA/2), infectados com 

106 eritrócitos parasitados de P. berghei ANKA, revelaram-se dois diferentes 

fenótipos, os animais que desenvolveram ALI/ARDS e aqueles que não 

desenvolveram e vieram a óbito mais tardiamente de hiperparasitemia (HP). Entre 

estes dois grupos nós observamos em um momento precoce à morte (7º dpi) 

diferenças no padrão respiratório, o que permitiu que desenvolvêssemos um modelo 

matemático preditivo, o qual antevê a causa de morte dos animais com alta 

sensibilidade e especificidade. 

Este modelo possibilitou os estudos subsequentes como que, em resumo 

resultaram na observação de aumento da permeabilidade vascular, aumento do 

heme livre, da hemozoína, da expressão gênica de P. ANKA nos pulmões, do influxo 

de neutrófilos no LBA e da expressão gênica de Ncf2 (neutrófilos) e de moléculas 

pró-inflamatórias (IFN-) e anti-inflamatórias (IL-10 e HO-1) no tecido pulmonar de 

animais ALI/ARDS quando comparados com HP. No entanto outros estudos 

adicionais são necessários para compreender a interação entre todos estes fatores e 

outros mediadores que possam estar relacionados ao aumento da permeabilidade 

vascular e o estabelecimento da síndrome. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho trazem contribuições para o 

entendimento dos mecanismos envolvidos na ALI/ARDS associada à malária grave. 

Dessa forma, as principais conclusões obtidas foram: 

 

I. A associação de camundongos DBA/2 infectados com P. berghei ANKA 

reproduz alterações histopatológicas semelhantes à ALI/ARDS associada à 

malária humana, tais como, congestão, hemorragia, edema, presença de 

membrana hialina, neutrófilos e mononucleares, mostrando-se, portanto, 

adequada para o estudo desta síndrome. 

 

II. O modelo preditivo permite-nos classificar os animais em ALI/ARDS ou HP 

antes do óbito, no 7º dpi, com alta especificidade e sensibilidade. 

 

III. Nos animais precocemente classificados em ALI/ARDS foram identificadas: o 

aumento da permeabilidade vascular pulmonar, a presença do heme livre 

sérico, maior carga parasitária e a presença de hemozoína (sugerindo o 

sequestro de parasitas), o  recrutamento de neutrófilos e o aumento da 

expressão gênica de IFN-no tecido pulmonar. Tais fatores sugerem 

contribuir para a patogênese da ALI/ARDS associada à malária. 

 

 

IV. A expressão gênica de fatores anti-inflamatórios, tais como  IL-10 e HO-1, 

está aumentada em animais ALI/ARDS, sugerindo que ocorre a ativação de 

mecanismos contra-regulatórios. 
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