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Resumo

Em regiões tropicais e subtropicais a malária representa um grande problema de saúde pú-
blica, estando entre as doenças infecciosas que mais matam no mundo. Um modelo matemático
é proposto para uma melhor compreensão da infecção de malária, em particular o efeito que ela
tem nos eritrócitos e nas plaquetas em circulação na corrente sanguínea. Este modelo apresenta
de maneira simplificada a interação entre a dinâmica de hemácias, da produção de plaquetas
e os merozoítos, o qual é a forma infectante da malária na corrente sanguínea. Neste trabalho
abordamos a ação das macroplaquetas nas hemácias infectadas e merozoítos, as quais surgem
durante a infecção. Analisa-se duas situações para a produção de plaquetas, isto é, uma situação
de normalidade e outra de anormalidade para a produção das células precursoras de megaca-
riócitos, as quais produzem as plaquetas. Estuda-se a estabilidade dos pontos de equilíbrio,
simulações numéricas são feitas com o propósito de averiguar as propriedades dos pontos de
equilíbrio do modelo.
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1 Introdução
Em reigiões tropicais e subtropicais, doenças transmitidas por mosquitos representam um grande
problema de saúde pública, entre estas doenças está a malária [2]. Em 2017 houve 435 mortes
devido à malaria, reportadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A malária é causada
por um protozoário pertencente ao gênero Plasmodium, o qual é transmitido pelo mosquito fêmea
Anopheles, estando entre as doenças que mais matam no mundo [10].

Durante a picada do mosquito Anopheles, esporozoítos são introduzidos na corrente sanguínea e
capturados pelos hepatócitos, os quais são encontrados no fígado. Durante um período de maturação
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e replicação, estas células se diferenciam para merozoítos. Os merozoítos liberados pelos hepatócitos
vão para a corrente sanguínea e infectam os eritrócitos [4]. O parasita irá se replicar dentro da
hemácia infectada, liberando novos merozoítos para a corrente sanguínea. Após esta liberação, os
novos merozoítos infectam outros eritrócitos e este ciclo se repete em intervalos regulares, em tempos
específicos para cada espécie. O período de liberação dos merozoítos causam típicos sintomas como
calafrios, sudorese e febre [3].

As plaquetas tradicionalmente têm sido vistas como fragmentos mediadores da coagulação san-
guínea. Entretanto, evidências sugerem que as plaquetas têm um papel importante na imunologia,
particularmente na imunidade inata [1, 9, 11]. Elas se ligam, preferencialmente, aos eritrócitos infec-
tados e esta junção está associada com a morte do parasita [6]. Esta ligação envolve interações entre
as molecúlas de plaquetas CD36 e moléculas especificadamente expressadas nos eritrócitos infectados
[8]. Após se ligarem aos eritrócitos infectados por merozoítos, as plaquetas são especificadamente
ativadas e liberam α-grânulos. A protéina α-grânulo, principal responsável pela ação citocida das
plaquetas, é o fator plaquetário 4, denotado por PF4 [7]. Este fator é necessário para a morte do
parasita pela ação de plaquetas.

Lacerda (2010) sugere que durante a infecção de malária, os megacariócitos são capazes de liberar
macroplaquetas (plaquetas com um volume maior do que o usual) na corrente sanguínea a fim de
compensar o baixo número de plaquetas periféricas. Essas macroplaquetas aparecem com um tempo
menor de maturação em detrimento das plaquetas normais. Assim, a ação das plaquetas normais e
macroplaquetas, de forma direta ou indireta devido a adesão das plaquetas nos eritrócitos infectados,
podem ajudar a conter a infecção de hemácias [5]. Neste trabalho foi proposto um modelo composto
por equações diferenciais ordinárias para descrever a infecção de malária por merozoítos. Analisamos
apenas a ação das macroplaquetas nos eritrócitos infectados e nos parasitas, isto é, consideramos
que as plaquetas normais estão em circulação na corrente sanguínea, mas não irão se aderir aos
eritrócitos infectados por merozoítos.

2 Modelo matemático
Na formulação do modelo matemático, assumimos que as hemácias, cuja concentração é denotada
porH, são mantidas em um nível constante (homeostasia) por meio das taxas constantes de produção
K1 e morte µH . Estas células em contato com os merozoítos livres na corrente sanguínea, denotados
por X, estão sendo infectadas à uma taxa constante β.

Esta hemácia infectada, denotada porHI , possui uma mortalidade adicional µI devido à infecção.
Um eritrócito infectado libera α novos merozoítos na corrente sanguínea durante seu tempo médio
de vida. Os merozoítos possuem uma taxa de mortalidade µX e δ1 representa a quantidade de
merozoítos que irão infectar um eritrócito não infectado.

Para descrever a dinâmica da produção de plaquetas, assumimos um compartimento para as
células precursoras de megacariócitos, as quais são denotadas por Z. Assumiu-se que estas células
são produzidas à uma taxa constante K2 e morrem com taxa de mortalidade µZ . Após um período
de tempo σ−1

1 , elas se diferenciam para megacariócitos, cuja concentração é dada por M1. Os
megacariócitos possuem uma taxa de mortalidade µ1 e depois de um período de tempo ε1−1 cada
megacariócito liberará δ2 novas plaquetas, cuja concentração é dada por P1, e taxa de mortalidade
µP1

.
Nós consideramos que na presença de hemácias infectadas, as células precursoras de megaca-

riócitos também podem se diferenciar para megacariócitos que produzirão macroplaquetas, cuja
concentração é denotada por M2, após um período de tempo σ−1

2 (menor do σ−1
1 ). Após um pe-

ríodo de tempo ε−1
3 , cada megacariócito M2 irá liberar de seu interior δ3 novas macroplaquetas, cuja

concentração é denotada por P2, que são plaquetas com um volume maior comparado ao volume
de plaquetas normais. Essas macroplaquetas podem surgir durante a infecção de malária com o
propósito de controlar a homeostasia e possuem uma taxa de mortalidade µP2 .
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Também considerou-se que alguns megacariócitos M1 podem ser recrutados a fim de produzirem
macroplaquetas durante a infecção. Desta forma, nós consideramos que ε2 representa a taxa de
recrutamento de megacariócitos M1 para o compartimento M2.

Para descrever o processo da ação de plaquetas (macroplaquetas) nos merozoítos e eritrócitos
infectados, consideramos que ambas plaquetas normais e macroplaquetas podem agir nestas células
infectadas por meio das taxas per-capita de ação antiparasitária γX (γX) e γa (γa), respectivamente.
Os parâmetros δ6 (δ7) e δ4 (δ5) representam o número de plaquetas normais (macroplaquetas) que
irão se aderir aos merozoítos e eritrócitos infectados, respectivamente.

Baseado nas hipóteses descritas acima, temos o seguinte sistema de equações diferenciais ordi-
nárias,

dH

dt
= K1 − µHH − βXH,

dX

dt
= α(µH + µI)HI − µXX − δ1βHX − (γXP1 + γXP2)X,

dHI

dt
= βXH − (µH + µI)HI − (γaP1 + γaP2)HI ,

dZ

dt
= K2 − µZZ − σ1Z − σ2ZHI , (1)

dM1

dt
= σ1Z − µ1M1 − ε1M1 − ε2M1HI ,

dM2

dt
= σ2ZHI + ε2M1HI − µ2M2 − ε3M2,

dP1

dt
= δ2ε1M1 − µP1

P1 − δ4γaP1HI − δ6γXP1X,

dP2

dt
= δ3ε3M2 − µP2P2 − δ5γaP2HI − δ7γXP2X,

com condição inicialH(0) = H0, X(0) = X0, HI(0) = HI0, Z(0) = Z0,M1(0) =M10,M2(0) =M20,
P1(0) = P10 e P2(0) = P20.

Faz-se um estudo da existência e estabilidade do ponto de equilíbrio livre de merozoítos e os
estados estacionários na presença do parasita, considerando que somente as macroplaquetas estão
agindo contra a infecção, isto é, adotamos que γa e γX são nulos. Após a análise dos estados
estacionários, faz-se um estudo numérico de dois casos para a produção das celúlas precursoras de
megacariócitos. Primeiramente, analisamos o caso em que a produção das células precursoras de
megacariócitos sofreram alguma anomalia, fazendo com que uma quantidade menor de células sejam
produzidas e, posteriormente, avaliamos o caso em que estas células são produzidas normalmente.

3 Discussões e Resultados
O ponto de equilíbrio livre de merozoítos é dado por S0 = (H,X,HI , Z,M1,M2, P1, P2), com
X = HI =M2 = P2 = 0 e
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H =
K1

µH
,

Z =
K2

µZ + σ1
,

M1 =
σ1

(µ1 + ε1)

K2

µZ + σ1
, (2)

P1 =
δ2ε1
µP1

σ1
(µ1 + ε1)

K2

µZ + σ1
.

O polinômio característico é dado por p(λ) = ((µZ +σ1)+λ)((µ1+ ε1)+λ)((µ2+ ε3)+λ)(µP1 +
λ)(µP2

+ λ)(µH + λ)w(λ), em que w(λ) = λ2 + w1λ + w0. Os coeficientes de w(λ) são dados por

w1 =
K1

µH
βδ1 + µH + µI + µX e w0 = µX(µH + µI)(1−R0). Desta forma, concluímos que o estado

estacionário S0 é local e assintoticamente estável se 0 < R0 < 1 e instável se R0 > 1. O parâmetro
R0, dado por

R0 =
K1(α− δ1)β

µHµX
, (3)

representa a quantidade líquida de merozoítos produzidos por um único merozoíto introduzido em
uma população formada apenas de hemácias que não foram infectadas.

O estado estacionário na presença de merozoítos é dado por S∗ = (H
∗
, X

∗
, HI

∗
, Z

∗
,M1

∗
,M2

∗
,

P1
∗
, P2

∗
), com

H∗ =
K1

µH + βX∗ ,

Z∗ =
K2

µZ + σ1 + σ2H∗
I

,

M∗
1 =

K2σ1
(µ1 + ε1 + ε2H∗

I )(µZ + σ1 + σ2H∗
I )
, (4)

M∗
2 =

K2H
∗
I (ε2σ1 + σ2(µ1 + ε1 + ε2H

∗
I ))

(µ2 + ε3)(µ1 + ε1 + ε2H∗
I )(µZ + σ1 + σ2H∗

I )
,

P ∗
1 =

δ2ε1
µP1

K2σ1
(µ1 + ε1 + ε2H∗

I )(µZ + σ1 + σ2H∗
I )
,

P ∗
2 =

δ3ε2
µP2 + δ5γaH

∗
I + δ7γXX

∗
K2H

∗
I (ε2σ1 + σ2(µ1 + ε1 + ε2H

∗
I ))

(µ2 + ε3)(µ1 + ε1 + ε2H∗
I )(µZ + σ1 + σ2H∗

I )
,

em que X∗ e H∗
I são soluções do sistema de equações abaixo,

α(µH + µI)H
∗
I − µXX

∗ − δ1βH
∗X∗ − γXP

∗
2X

∗ = 0, (5)
βH∗X∗ − (µH + µI)H

∗
I − γaP

∗
2H

∗
I = 0.

Note que na ausência de macroplaquetas, os termos de S∗ são completamente determinados, tais

que H∗ =
K1

µHR0
, X∗ =

K1(α− δ1)

µX

(
1− 1

R0

)
, H∗

I =
K1

µH + µI

(
1− 1

R0

)
, Z∗ = Z, M∗

1 = M1,

P ∗
1 = P1 e M∗

2 = P ∗
2 = 0. Neste caso, além dos estados estacionários serem completamente

determinados, por meio de funções de Lyapunov mostra-se a estabilidade global para o estado

estacionário S0 quando 0 < R0 < 1 e para S∗ se R0 > 1 e
δ1βK1

µHµX
≤ 1.
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Devido o sistema (5) ser fortemente não-linear, analisamos o estado estacionário S∗ por meio
de diagramas de bifurcação variando os parâmetros γa e γX , isto é, os parâmetros de ação das
macroplaquetas nas hemácias infectadas e ação das macroplaquetas nos merozoítos, respectivamente.

A figura (1) ilustra um diagrama de bifurcação variando γX , para o caso em que há anamolia na
produção de Z, isto é, está ocorrendo uma baixa produção das células precursoras de megacariócitos.
Posteriormente, na figura (2) assumimos Z sendo produzido normalmente. Nos dois casos, todos os
demais parâmetros foram fixados, exceto o parâmetro K2.

Figura 1: Diagrama de bifurcação para X∗ variando o parâmetro γX exemplificando um caso de
anomalia de produção das células precursoras de megacariócitos. A cor azul representa que X∗ é
local e assintoticamente estável, enquanto a cor vermelha representa a instabilidade do ponto.

Figura 2: Diagrama de bifurcação para X∗ variando o parâmetro γX exemplificando um caso sem
anomalia da produção das células precursoras de megacariócitos.

4 Conclusões
Neste trabalho obteve-se que, na ausência de ação de macroplaquetas, há somente um estado esta-
cionário na presença de merozoítos, S∗, o qual pode ser globalmente estável. No entanto, quando
se inclui a ação de macroplaquetas obtemos um estado estacionário com menor concentração para
os merozoítos comparado ao caso sem ação de macroplaquetas. Além disso, se há uma baixa pro-
dução das células precursoras de megacariócitos, Z, podemos encontrar três estados estacionários
positivos dependendo dos valores da ação de macroplaquetas nas hemácias infectadas e merozoítos.
Portanto, vimos que a ação de macroplaquetas contribui para a diminuição da concentração de me-
rozoítos na corrente sanguínea, mas em situações anômalas pode reforçar a concentração do parasita
se aumentarmos sua respectiva ação nas hemácias infectadas. Por outro lado, em uma situação de
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normalidade para a produção de Z, obtemos um único estado estacionário, com baixa concentração
do parasita. À medida que aumentamos a ação das macroplaquetas, seu valor de equilíbrio se torna
cada vez menor. Logo, a ação de macroplaquetas pode contribuir para o controle e/ou eliminação
do parasita na corrente sanguínea.
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