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4.2 Resistencia e suscetibilidade à infecção por 
Schistosoma mansoni em caramujos do genero 
Biomphalaria 

O fenômeno da adaptabilidade dos trematódeos da subclasse Digenea aos seus 
hospedeiros intermediários apresenta, de maneira geral, alta especificidade. 
Verifica-se que, na maioria das espécies de parasitos desta subclasse, o hospedeiro 
intermediário adequado situa-se num único gênero ou acha-se restrito a uma única 
espécie de molusco, ou mesmo a determinadas linhagens geográficas. Por exemplo, 
no caso de S. mansoni, os hospedeiros intermediários estão restritos a determinadas 
espécies e cepas geográficas de moluscos do gênero Biomphalaria (Abdel-Malek, 
1950; Paraense & Correa, Í963a, 1963b; Richards et al., 1992), ao passo que 
encontramos inúmeras espécies de mamíferos, pertencentes a vários gêneros, 
podendo funcionar como hospedeiros definitivos. 

Esta especificidade na relação entre parasito e hospedeiro intermediário sugere 
complexos mecanismos adaptativos. Recentemente, alguns dos mecanismos que 
regem esta interação parasito-hospedeiro intermediário foram, em parte, esclareci
dos. 

Fatores ligados ao hospedeiro 

A resistência de caramujos refratários à infecção por S. mansoni acha-se 
intimamente ligada à capacidade das células da hemolinfa - denominadas amebóci¬ 
tos, hematócitos ou granulócitos - de envolverem as formas parasitárias recém 
penetradas, formando uma verdadeira encapsulação em torno destas. Pelo fato de os 
trabalhos mais recentes terem optado pelo termo " hemócito", esta denominação será 
a empregada na presente revisão (Newton, 1952; Brooks, 1953; Coelho & Barbosa, 
1956; Coelho, 1957,1962; Liu et al., 1987; Knaap & Locker, 1990). Estas células 
apresentam morfologia e conteúdo enzimático variáveis, o que permite diferenciá-las 
em categorias distintas. Também apresentam subpopulações com capacidade de 
adesão e fagocitose diferenciadas (Knaap & Locker, 1990). Fatores humorais são 
importantes para estimular não só a quimiotaxia em relação à forma parasitária, mas 
também o processo de fagocitose. 

A interação das células fagocitárias - os hemócitos - encapsulando o miracídio 
recém-penetrado, é um fenômeno que ocorre num espaço de poucas horas, sendo o 
mesmo fundamental para se determinar a sorte do parasito nos moluscos hospedei
ros. 



Existe uma estreita interação entre fatores plasmáticos presentes na hemolinfa 
e os hemócitos no processo de encapsulação e fagocitose do miracídio ou esporocis-
to. Deste modo, hemócitos de B. glabrata suscetíveis podem ter sua capacidade 
citotóxica aumentada contra o parasita, na presença de hemolinfa de caramujos 
resistentes, isto tanto em experimentos in vitro (Bayne et al., 1980; Locker & Bayne, 
1982) como em experimentos in vivo, por transferência de plasma (Granath & 
Yoshino, 1984). Foram detectadas, na hemolinfa de duas linhagens de B. glabrata 
resistentes, aglutininas (opsoninas) que se ligavam a esporocistos de S. mansoni; 
entretanto, estas aglutininas estavam ausentes em três linhagens de B. glabrata 
suscetíveis (Locker et al., 1984). 

Recentemente, o interessante trabalho de Fryer & Bayne (1990a) mostra que a 
incubação de miracídios de S. mansoni em hemolinfa de caramujos resistentes e 
suscetíveis modifica a capacidade fagocitária dos hemócitos. Observa-se um nítido 
contraste no comportamento entre as células de caramujos resistentes e as de 
caramujos suscetíveis. Assim, a capacidade fagocitária dos hemócitos, medida pela 
fagocitose de levedura, estava deprimida nos hemócitos de B. glabrata suscetíveis 
e exacerbada nos provenientes de caramujos resistentes. Este trabalho mostra que 
substâncias provenientes do miracídio diminuem a ação fagocitária dos hemócitos dos 
caramujos suscetíveis, favorecendo, assim, a sobrevivência do parasito no molusco, 
enquanto ativariam a capacidade fagocitária dos hemócitos das linhagens resistentes, 
provocando um ataque mais intenso do sistema de defesa contra as formas 
parasitárias invasoras. Fryer & Bayne (1990b) mostraram que hemócitos de B. 
glabrata com três horas de infecção com miracídios de S. mansoni apresentavam 
capacidade fagocitária dos hemócitos alterada. Hemócitos de linhagens resistentes 
ao S. mansoni apresentaram fagocitose exacerbada, enquanto nos hemócitos de 
linhagens suscetíveis esta estava deprimida. Recentemente, Sullivan & Spence (1994) 
demonstraram a transferência de resistência, por transplante do órgão hematopoiéti¬ 
co, tendo como doadores caramujos B. glabrata resistentes e como receptores B. 
glabrata suscetíveis. 

Resistência adquirida 

Os primeiros autores a demonstrar a resistência adquirida contra S. mansoni na 
B. glabrata foram Lie et al., em 1983. Os autores observaram que caramujos B. 
glabrata juvenis previamente infectados com miracídios de S. mansoni irradiados 
apresentavam aumento da sua resistência natural contra infecções por miracídios 
não-irradiados. 



Fatores ligados à adaptação do parasito ao molusco hospedeiro 

Os parasitos necessitam de determinados artifícios para se evadirem da 
resposta protetora do organismo do molusco hospedeiro. As revisões sobre o assunto 
dividem estes verdadeiros mecanismos de escape à resposta protetora do molusco em 
(1) antígenos comuns e (2) interferência parasitária no sistema de defesa do caramujo 
suscetível. 

1. Antígenos comuns 
A presença de determinantes antigênicos semelhantes ao do hospedeiro na 

superfície do parasito levaria a um não-reconhecimento, pelo sistema de defesa do 
hospedeiro, da presença de antígenos estranhos. Esta teoria, bem comprovada nas 
formas parasitárias do hospedeiro vertebrado, também apresenta resultados que 
indicam fortemente sua aplicação na fase intramolusco (Damian, 1987). Recente
mente, Cheng & Dougherty (1990) mostraram que a lesão da superfície dos 
esporocistos provavelmente promoveria a exposição de antígenos non self. Este fato 
resultaria em destruição das estruturas parasitárias, pela ação das enzimas dos 
lisossomas de hemócitos ativados. Zelck & Becker (1990) demonstraram a fixação 
de diferentes lecitinas na superfície de S. mansoni e na superfície de B. glabrata. 

Dois mecanismos básicos levam à aquisição destes determinantes antigênicos 
do hospedeiro pelo parasito (Benex & Tribouley, 1974; Yoshino et al., 1979; 
Yoshino & Cheng, 1978; Yoshino & Bayne, 1983; Damian, 1987): o chamado 
mimetismo molecular, que tem como princípio a síntese, por parte do parasito, de 
determinantes antigênicos semelhantes aos do hospedeiro (Yoshino & Bayne, 1983; 
Damián, 1987),e o mascaramento antigênico, através do qual os esporocistos 
podem absorver, em sua superfície, antígenos do plasma do hospedeiro, como 
hemaglutininas (Stein & Basch, 1979) e componentes plasmáticos solúveis (Yoshino 
& Bayne, 1983). 

2. Interferência parasitária no sistema de defesa do caramujo suscetível 

Esta interferência pode atuar tanto contra o sistema de resistência natural do 
molusco como sobre a resistência adquirida (Lie, 1982). Algumas linhagens de B. 
glabrata resistentes ao S. mansoni podem se infectar quando previamente parasitadas 
com espécies do gênero Echinostoma (Lie & Heyneman, 1979; Lie et al. 1977, 
1982). Por outro lado, os miracídios de S. mansoni inibem a capacidade fagocitária 
natural dos hemócitos de linhagens suscetíveis de B. glabrata (Fryer & Bayne, 
1990b). 



Evolução do Schistosoma mansoni após penetração no molusco 

A larva, após a perda das glândulas de adesão e penetração, continua a perder 
outras estruturas no processo de penetração. Desta forma, o passo seguinte seria a 
perda do epitélio ciliado e a degeneração do terebratorium. Em seguida dar-se-ia 
o desaparecimento da musculatura subepitelial e, por último, do sistema nervoso, 
que pode persistir por mais alguns dias. Com exceção do desaparecimento do sistema 
nervoso, todas as alterações citadas ocorrem num período de 48 horas. Assim sendo, 
o miracídio transforma-se, na verdade, em um saco com paredes cuticulares, 
contendo a geração das células germinativas ou reprodutivas. 

No princípio, o miracídio apresenta movimentos amebóides, que diminuem 
com o tempo, até a completa imobilidade da larva. As células germinativas, em 
número de 50 a 100, iniciam, então, um intenso processo de multiplicação, fazendo 
com que, após 72 horas, a larva, agora chamada esporocisto primário, esporocisto 
mãe ou, simplesmente, esporocisto I, dobre de tamanho. Na segunda semana da 
infecção, observa-se no interior do esporocisto, uma série de ramificações tubulares, 
que preenchem todos os espaços intercelulares do tecido conjuntivo. No interior 
destas ramificações, as células germinativas encontram-se em franca multiplicação. 
Em condições ideais de temperatura - entre 25 e 28°C - ocorre a formação dos 
esporocistos secundários, que se inicia a partir do 14° dia após a penetração do 
miracídio. Esta evolução pode ser significativamente retardada a temperaturas abaixo 
de 20°C. A cinética da evolução e as transformações morfológicas nesta fase do ciclo 
intracaramujo foram estudadas por vários autores (Faust & Hoffmann, 1934; 
Maldonado & Acosta-Matienzo, 1947; Oliver & Mao, 1949; Pan, 1965). A 
formação do esporocisto secundário inicia-se com um aglomerado de células 
germinativas nas paredes do esporocisto primário, verificando-se uma vacuolização 
acentuada na parte central da larva. Estes aglomerados se reorganizam e dão origem 
a septos, ficando o esporocisto primário dividido em 150 a 200 camadas, cada septo 
ou camada já podendo ser considerado um esporocisto secundário, esporocisto filho 
ou esporocisto II. As paredes deste esporocisto apresentam uma dupla camada 
muscular logo abaixo da camada cuticular, apresentando fibras musculares 
longitudinais e transversais. Esta musculatura, associada à formação de espinhos na 
parte mais extrema da cutícula, terá papel fundamental na motilidade e na 
capacidade de migração intratissular das larvas. A migração dos esporocistos 
secundários inicia-se em torno do 18° dia, após a saída da estrutura do esporocisto 
primário por um hipotético poro de nascimento, ainda não identificado com precisão. 
A migração processa-se ativamente através dos tecidos do molusco. A saída dos 
esporocistos do local de penetração do miracídio, onde a maioria se desenvolve, até 
as glândulas digestivas, ou hepato pâncreas, leva de dois a três dias. A localização 



final dos esporocistos será nos espaços intertubulares da glândula digestiva, local 
com riqueza nutritiva. O ovotesti, ou glândula reprodutiva, poderá também abrigar 
os esporocistos migrantes, mas com freqüência menor, principalmente nas infecções 
com poucos miracídios. 

Os esporocistos secundários começam, então, a sofrer profundas modificações 
anatômicas no seu conteúdo de células germinativas. A histogênese da formação 
cercariana foi estudada com mais detalhe por Pan (1965) e, posteriormente, por 
Lang (1983), Fournier & Theron (1985) e Kechermir & Combes (1988). 

Os esporocistos secundários, algum tempo depois de terem atingido o seu destino 
final, apresentam três áreas estruturais bem definidas. A primeira seria o chamado 
poro de nascimento. A segunda área apresentaria cercárias desenvolvidas ou em 
desenvolvimento. Por fim, a terceira teria formas embrionárias, que poderão 
representar um outro tipo de reprodução. 

Esta última geração de células embrionárias originaria novos esporocistos, que 
seriam então chamados esporocistos III (Jourdane et al., 1980). De acordo com estes 
autores, os esporocistos III forneceriam a única explicação plausível para uma 
prolongada eliminação de cercárias nos caramujos infectados, pois isto não 
ocorrendo, deveria haver uma exaustão no processo de formação cercariana nos 
esporocistos II. Nesta mesma linha de investigação, Lang, em 1983, demonstrou, 
por transplante de esporocistos filhos, que seria possível o aparecimento de até seis 
novas gerações destes mesmos esporocistos, sucedendo-se umas às outras. Este autor 
admite que, no gênero Schistosoma, esta sucessão de gerações de esporocistos filhos 
pode ser teoricamente ilimitada. Posteriormente, Kechermir & Combes (1988) 
levantaram a hipótese de que o embrião que se desenvolve para esporocisto filho 
pode se diferenciar em cercárias ou em novas gerações de esporocisto, mas sempre 
originando-se de um único tipo de célula germinativa. 

Pan (1965) verificou que a formação cercariana inicia-se com a disposição das 
células germinativas em uma mórula, em cujo centro encontra-se uma grande célula 
basófila, com um núcleo grande e vesicular. Com o crescimento da mórula, esta 
célula central se multiplica, constituindo o primórdio das glândulas de penetração. 
As células externas da mórula vão originar as duas camadas celulares da cercária, 
constituída de fibras longitudinais e circulares. Ao mesmo tempo, observa-se a 
formação de uma cutícula acelular, bem como das duas ventosas. A formação 
completa da cercária, até sua emergência para o meio aquático, pode ocorrer dentro 
de um período de 27 a 30 dias, em condições ideais de temperatura (cerca de 28°C). 

Um único miracídio pode gerar cerca de 300 mil cercárias (Faust & 
Hoffmann, 1934), sendo que cada miracídio já leva definido o sexo das cercárias que 
serão produzidas. Schwanbek et al. (1986) mostraram que existe uma regulação da 
evolução das formas parasitárias intramolusco em função da carga infectante dos 



miracídios. De fato, os autores demonstraram a existência de uma massa significati
vamente maior de tecido parasitário em caramujos infectados por dois miracídios, 
quando comparados àqueles infectados por um único miracídio. Entretanto, não se 
observou aumento significativo do tecido parasitário em caramujos infectados com 
cargas crescentes de miracídio (5, 10 e 20). Estes achados sugerem algum tipo de 
mecanismo regulador para prevenir uma carga parasitária excessiva no hospedeiro. 

As cercárias apresentam a seguinte morfologia: comprimento total de 500 
micrômetros, cauda bifurcada medindo 230 por 50 micrômetros e corpo cercariano 
com 190 por 70 micrômetros. Duas ventosas estão presentes. A ventosa oral 
apresenta as terminações das chamadas glândulas de penetração, quatro pares 
pré-acetabulares e quatro pares pós-acetabulares, e abertura que se conecta com o 
chamado intestino primitivo, primórdio do sistema digestivo. A ventosa ventral, ou 
acetábulo, é maior e possui musculatura mais desenvolvida. É principalmente através 
desta ventosa que a cercária fixa-se na pele do hospedeiro no processo de 
penetração. Verifica-se um sistema excretor constituído de quatro pares de células 
flama. Como a cauda é uma estrutura que irá se perder rapidamente no processo de 
penetração, ela não apresenta órgãos definidos, servindo apenas para a movimenta
ção da larva no meio líquido. 

A emergência das cercárias ocorre com a saída dos organismos dos 
esporocistos filhos. A migração das cercárias faz-se tanto pelos espaços intercelula
res, cheios de hemolinfa, como através do sistema venoso do caramujo. A passagem 
para o meio exterior processa-se pela formação de vesículas no epitélio do manto e 
pseudobrânquia. Entretanto, algumas cercárias migram por muito tempo nos tecidos 
antes da emergência (Pan, 1965; Duke, 1952). Gordon & Griffiths (1951) 
descreveram glândulas que só existem na cercária intracaramujo. Estas glândulas, 
acreditam os autores, atuam na emergência cercariana, sendo por eles denominadas 
glândulas de escape. 

Desde Lutz (1919) sabe-se que esta emergência pode ser nitidamente 
influenciada por estímulos externos como luminosidade e temperatura. Valle et al. 
(1971) observaram que a emergência segue um ritmo circadiano. Estes autores, 
variando e alternando as variáveis temperatura e luminosidade, verificaram que a 
emergência cercariana é regida por fatores exógenos, cujos elementos sincronizado
res são a luz e a temperatura, bastando, porém, a ação isolada de um destes fatores 
para a manutenção do ritmo circadiano. A luz parece exercer um papel mais 
marcante na manutenção do controle deste ritmo. 

A infecção por S. mansoni nos moluscos leva a uma série de problemas no 
hospedeiro intermediário. A localização do parasitismo na glândula reprodutiva 
(ovotesti) ocasiona uma inibição da reprodução, a qual, na verdade, não resulta em 
verdadeira castração parasitária, pois aqueles que se autocuram voltam à oviposição 



(Coelho, 1954). A infecção no período pré-patente leva a uma grande mortandade 
dos moluscos. Após a emergência cercariana, muitos caramujos morrem também 
pela perda de hemolinfa no processo de saída das cercádas. 

Embora já se tenha observado a sobrevivência de caramujos infectados por mais 
de 150 dias em condições de laboratório, a média de sobrevida no laboratório foi de 
39 dias (Barbosa et al., 1954). 

Na natureza, a sobrevida média de caramujos B. glabrata infectados não parece 
ser longa, apesar de um exemplar ter sobrevivido por um período de quatro meses 
(Barbosa, 1963). 
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