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A hematopoiese extramedular (HEM) é um processo

de produção de células sanguíneas fora da medula

óssea, principalmente em fígado, baço e rins. É

considerado um processo fisiológico na idade fetal, e

em roedores experimentais adultos; porém, na maioria

dos vertebrados adultos, reflete processo de

apresentação de antígenos ou provável falência da

medula óssea. Em anfíbios, sabe-se que o baço é

importante órgão hematopoiético em algumas

espécies, contudo, o processo é sazonal, ocorrendo na

primavera. No Brasil, estudos com Lithobates

catesbeianus de cativeiro determinaram sítios de

hematopoiese em ossos, como fêmur, vértebras e

dígitos, e rins, mas não no baço; também não

observaram diferenças de produção hematopoiética ao

longo das estações do ano. O objetivo deste trabalho

foi investigar a prevalência de HEM esplênica em

Leptodactylus macrosternum, e possível influência de

práticas agrícolas no Baixo Vale do Jaguaribe (BVJ),

nordeste do Brasil.

Introdução

Material e Métodos

Trinta L. macrosternum (Figura 1a), provenientes de

áreas cultivadas (Figura 1b) e não cultivadas, foram

submetidos à necrópsia e histopatológico de órgãos

linfoides. Os resultados foram tabulados como

presença/ausência de HEM e submetidos à análise

estatística de Modelos Lineares Generalizados

(GLM).

Resultados e Discussão

Foi observada prevalência de 50% de HEM (Figura 2)

nas amostras de áreas cultivadas, frente a apenas

12.5% nas áreas não cultivadas. Análise de GLM

mostrou dependência significativa de prevalência de

HEM das áreas cultivadas, independente de sexo e

tamanho/faixa etária (Tabela 1).

Estimate Std.Error z value Pr(>|z|)

(Intercept)  -58.608 53.824 -1.089 0.2762

Status área 21.665 0.9953 2.177 0.0295 *

Tamanho 0.5143 0.6936 0.741 0.4584

Figura 1. a) L. macrosternum. b) Área cultivada em Tabuleiro do Norte,

BVJ, Ceará, Brasil (Autores: NUROF-UFC e Gondim, PM.)
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Os resultados sugerem que há fatores de influência

nas áreas cultivadas sobre o estímulo para

hematopoiese extramedular no baço de L.

macrosternum. Esta é a primeira informação de

referência sobre a espécie; portanto, ainda não se sabe

o exato impacto desses achados. Análises químicas

estão em andamento a fim de complementar a

significância desses achados.
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Tabela 1: Resultado do GLM mostrando significância menor que 5%

na ocorrência de HEM esplênica em L. macrosternum em áreas

cultivadas no BVJ.

Figura 2. Focos de HEM em baço de L. macrosternum do BVJ:

presença de precursores mieloides e linfoides em detrimento de

células linfoides maduras. HE, 1000x (Autor: Braga, RR.)
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Conclusões

Os achados são controversos, uma vez que HEM

esplênica homeostática não foi observada em L.

catesbeianus, mas é considerada normal em Xenopus

laevis. HEM patológica está associada falência da

medula óssea, o que foi observado em modelo animal

após exposição crônica a agrotóxicos.


