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Introdução

Calomys laucha é um roedor da família Cricetidae que se encontra em áreas do sul da Bolívia e do

Brasil, centro da Argentina e Uruguai (Nowack e Paradiso, 1983; Colares, 1997). C. laucha tem pequeno

porte, seu peso máximo é de 40g e expectativa de vida de aproximadamente 7 meses em ambiente natural

(Cittadino et al.,1994) e em cativeiro em média de 13,5 meses (Hodara et al., 1989). A presença da espécie

em dunas costeiras da praia do Cassino, no município de Rio Grande, a alta capacidade reprodutiva e a boa

adaptação às condições de cativeiro, são fatores que propiciam a utilização da espécie na comunidade

científica local. A determinação dos parâmetros hematológicos nos animais de estudo, podem fornecer

dados indicadores da condição clínica do animal e de possíveis efeitos estressores. Investigações

hematológicas sobre a espécie tornam-se necessárias para a aplicabilidade segura de C. laucha como

modelo animal alternativo em experimentações.
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Objetivo

Avaliar os perfis hematológicos de machos de Calomys laucha, nas idades de 50 e 140 dias, nas

condições de cativeiro.

Metodologia

No Biotério de Animais Não Convencionais do Instituto de Ciências Biológicas- FURG, 20 machos

de C. laucha, proles de animais capturados nas dunas costeiras da praia do Cassino, foram mantidos sob

fotoperíodo de 12/ 12 horas claro e escuro em temperatura de 22  2oC, sendo alimentados com ração

Nuvital® e água ad libitum.

Após os períodos de 50 e de 140 dias de vida, os animais sob anestesia, tiveram o sangue coletado

por punção cardíaca. O sangue foi acondicionado em tubos contendo EDTA como anticoagulante e

submetido à contagem de hemáceas, concentração de hemoglobina, determinação do hematócrito, volume

corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina

corpuscular média (CHCM) e contagem total e diferencial de leucócitos. Os parâmetros foram determinados

de forma automatizada (Cobas Micros). Os dados foram analisados por ANOVA, seguidos pelo pós teste de

Tukey e considerados estatisticamente significativos para p ≤0,05.



Resultados e discussão

Parâmetros hematológicos de C. laucha em 50 e 140 dias.
H E M O G R A M A L E U C O G R A M A

Parâmetros
(unidades)

Idade (dias)
50 (n=8)            140 (n=9)

Parâmetros
(unidades)

Idade (dias)
50 (n=9)             140 (n= 6)

Hemácias
(milhões/mm3)

6,81
± 0,526

6,93
± 0,962

Leucócitos
(mm3)

5,722
± 1,41

6,900
± 2,34

Hemoglobina
(g/l)

11,7
± 1,217

11,3
± 1,386

Segmentados
(mm3 e %)

1,907
± 0,619
(34,3%)

2,569
± 1,454
(28,7%)

Hematócrito
(%)

37,7
± 3,524

35,2
± 6,020

Monócitos
(mm3 e %)

196,0
± 128,2
(3,1%)

159,3
± 118,5
(2,2%)

VCM
(fl)

53
± 1,852

50
± 4,059

Linfócitos
(mm3 e %)

3,565
± 1,123
(60,2%)

4,712
± 1,688
(62,0%)

HCM
(pg)

16,3
± 0,362

16,4
± 0,467

CHCM
(g/dl)

31,1
± 0,467

32,4
± 2,662

Valores referentes às médias e ± desvio padrão.
* p ≤ 0,05

Os perfis hematológicos de machos de C. laucha apresentam valores médios similares aos de

roedores convencionais de laboratório encontrados na literatura. Os números de hemácias, níveis de

hemoglobina, de hematócrito, VCM, HCM e ChCM em C. laucha não diferem entre as duas idades e

apresentam valores aproximados aos de ratos Long-Evans, Sprague-Dawley e de camundongos Yellow

jovens, mas estes roedores adultos, diferentemente de C. laucha, exibem aumento no número de hemácias,

níveis de hemoglobina e de hematócrito e diminuição dos valores de VCM e a HCM com idade superior a 3

meses (Schalm et al., 1981).

O leucograma de C.laucha mostra uma tendência de elevação no número de leucócitos em 140 dias

em relação aos animais em 50 dias, o que é comum em Long-Evans, Sprague-Dawley e Yellow em idade

de 3 a 6 meses (Schalm et al., 1981). A proporção de linfócitos superou à de segmentados em ambas

idades em C. laucha, o que também foi verificado por Schalm et al., (1981) nas espécies selvagens Acomys

cahirinus, Calomys ducilla, Calomys callosus e Peromyscus maniculatus, porém, estas mostram aumento no

número de segmentados com o avanço da idade. Já a espécie selvagem Lemmus trimucronatus alascensis

difere de C. laucha apresentando níveis de leucócitos abaixo dos segmentados ao longo de toda vida

(Schalm et al., 1981). A porcentagem de monócitos em C. laucha encontra-se dentro da normalidade para

roedores (Schalm et al., 1981).
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