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Células infectadas pelo eritrovírus B19
Cells infected by erythrovirus B19
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O eritrovírus, anteriormente descrito como parvovírus B19,
é um membro da família Parvoviridae. Devido ao alto tropismo
para células eritropoéticas, o B19 foi incluído no gênero Erytrovirus,
pois se replica apenas em células eritróides da medula óssea e do
sangue.1 Como consequência da infecção viral há inibição da
eritropoese e efeitos citotóxicos. A infecção inicia-se quando o
capsídeo liga-se ao antígeno P. O antígeno P é um glicoesfingolipídeo
da linhagem vermelha, especialmente expresso nos proeritroblastos.2
A infecção pelo eritrovírus pode apresentar manifestações
clínicas como o eritema infeccioso, a artropatia, a crise aplásica
transitória, a aplasia pura de células vermelhas, a erupção papular,
purpúrica em mãos e pés e hidropisia fetal. Algumas manifestações
são relacionadas à maior morbimortalidade e são a encefalopatia,
epilepsia, meningite, miocardite, cardiomiopatia dilatada e hepatite
autoimune. O eritrovírus tem sido sugerido por vários autores como
agente causal em várias síndromes clínicas, o que por vezes é de
difícil comprovação.3 A presença de precursores eritróides gigantes,
com inclusões citoplasmáticas e granulação eosinofílica é altamente
sugestiva de infecção pelo eritrovírus, porém o teste mais preciso
para a confirmação do diagnóstico é a pesquisa de DNA viral pelo
método de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase).

Figura 1. Proeritroblasto gigante com inclusões citoplasmáticas
sugerindo infecção pelo eritrovírus B19. Medula óssea, coloração
por Leishman, aumento X 1000.
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Figura 2. Eritroblasto com vacuolização citoplasmática sugerindo
infecção pelo eritrovírus B19. Medula óssea, coloração por
Leishman, aumento X 1000.
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