Parte II - Hospedeiros intermediários
15 - Biomphalaria e Schistosoma mansoni: papel do sistema interno de defesa do molusco na
susceptibilidade ao parasito

Deborah A. Negrão-Corrêa
Paulo Marcos Zech Coelho
Zilton A. Andrade
Raquel Lopes Martins-Souza
Cintia Aparecida de Jesus Pereira

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
NEGRÃO-CORRÊA, D., et al. Biomphalaria e Schistosoma mansoni: papel do sistema interno de
defesa do molusco na susceptibilidade ao parasito. In: CARVALHO, OS., COELHO, PMZ., and
LENZI, HL., orgs. Schitosoma mansoni e esquistossomose: uma visão multidisciplinar [online]. Rio
de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008, pp. 485-509. ISBN 978-85-7541-370-8. Available from SciELO
Books <http://books.scielo.org>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International license.
Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição
4.0.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons
Reconocimento 4.0.

Biomphalaria e Schistosoma mansoni: papel do sistema interno de defesa do molusco... | 485

15

Deborah A. Negrão-Corrêa
Paulo Marcos Zech Coelho
Zilton A. Andrade
Raquel Lopes Martins-Souza
Cintia Aparecida de Jesus Pereira

Esporocisto primário de
Schistosoma mansoni, incubado
com hemolinfa total de Biomphalaria
tenagophila, da linhagem Taim.
Observar a deposição de hemócitos
e deformação do tegumento
do esporocisto.

Biomphalaria e Schistosoma
mansoni: papel do sistema
interno de defesa do molusco na
susceptibilidade ao parasito

Apesar da grande variedade e complexidade observada no desenvolvimento de trematódeos digenéicos, a
maioria utiliza moluscos gastrópodas como primeiro hospedeiro invertebrado. Uma característica que marca
a interação molusco-Digenea é o elevado grau de especificidade; tem sido freqüentemente relatado que um
número restrito de espécies, ou mesmo linhagens geográficas, de Biomphalaria são susceptíveis a uma
determinada cepa de Schistosoma mansoni. Um dos fatores que influencia na susceptibilidade de Biomphalaria
à infecção por S. mansoni é a capacidade que o sistema interno de defesa deste hospedeiro tem de destruir o
parasito. O sistema interno de defesa de Biomphalaria sp ainda não é completamente conhecido; sabe-se que
é composto por elementos celulares, denominados hemócitos, e componentes solúveis, os quais poderiam
diretamente afetar as larvas ou atuar no reconhecimento do parasito e ativação dos hemócitos. Desta maneira,
acredita-se que, logo após a penetração do miracídio, hemócitos circulantes são atraídos para o sítio da
infecção e podem destruir o miracídio ou encapsular o esporocisto primário. As lectinas solúveis ou expressas
na membrana dos hemócitos provavelmente participam no mecanismo de reconhecimento do esporocisto,
sendo possível que a rapidez e intensidade da reação antiparasitária variem em diferentes linhagens de
hospedeiro. Alguns esporocistos encapsulados podem ser destruídos por lesões tegumentares e/ou pela
citotoxicidade decorrentes da ativação dos hemócitos. O nível de susceptibilidade do molusco tem sido
atribuído à capacidade do hemócito de envolver e destruir o parasito, o que será foco deste capítulo.
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ASPECTOS GERAIS DA INTERAÇÃO ENTRE Schistosoma mansoni E Biomphalaria
A infecção provocada por S. mansoni é uma doença endêmica no Brasil, onde se estima que cerca de
sete milhões de pessoas estejam infectadas. As áreas de maior prevalência da doença no país situam-se
em alguns estados da Região Nordeste, principalmente Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, o norte do
estado de Minas Gerais e Espírito Santo, além de alguns focos isolados no Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro (Katz & Peixoto, 2000). A manutenção das áreas de transmissão desta parasitose no território
brasileiro está associada às condições precárias de saneamento básico, aliada à presença do hospedeiro
intermediário, caramujos do gênero Biomphalaria. Conseqüentemente, o sucesso do desenvolvimento de
S. mansoni em seus hospedeiros dependerá da capacidade do parasito em:


encontrar e penetrar em hospedeiros compatíveis;



adaptar-se à condição de estresse, como variação de fatores fisiológicos (osmolaridade, pH,
concentração de O 2 e CO 2 e concentração de glicose) aos quais os diferentes estágios de
desenvolvimento do parasito são expostos durante a passagem do hospedeiro definitivo para o
meio aquático e daí para o hospedeiro intermediário;



evadir de possíveis mecanismos de destruição do sistema de defesa dos hospedeiros;



obter nutrientes adequados para o seu crescimento e reprodução. Devido à relevância da
esquistossomose para a saúde humana e pelo grande número de grupos de pesquisadores que
atuam nesta área, muitos progressos foram obtidos no conhecimento da associação entre S. mansoni
e o seu hospedeiro definitivo; entretanto, a interação entre o parasito e seu hospedeiro intermediário
ainda apresenta muitos aspectos desconhecidos.

S. mansoni infecta Biomphalaria por meio de penetração ativa de larvas ciliadas do parasito, denominadas
miracídios, em qualquer ponto das partes expostas do caramujo, freqüentemente a base das antenas e massa
cefalopodal. O desenvolvimento intramolusco do parasito já foi detalhadamente discutido no capítulo 4;
entretanto, é importante ressaltar que inicialmente o miracídio precisa contatar e atravessar o epitélio do
hospedeiro. No processo de penetração, o parasito sofre mudanças morfológicas e fisiológicas,
transformando-se em esporocisto primário que permanecerá no tecido fibromuscular da região cefalopodal
do hospedeiro, próximo ao local de penetração. Dos esporocistos primários se originam, entre o 14o e o 21o dia
após a penetração do miracídio, os esporocistos secundários, os quais migram da musculatura cefalopodal
para as glândulas digestivas ou para o hepatopâncreas do molusco, onde sofrem profundas modificações
anatômicas e suas células germinativas podem originar as cercárias (Maldonado & Acosta-Matienzo; 1947;
Pan, 1965; Pereira et al., 1984). Segundo Jourdane, Theron & Combes (1980), alguns esporocistos secundários
também podem originar outra geração de esporocistos, que poderá gerar cercárias ou novos esporocistos,
garantindo a prolongada eliminação de cercárias observada em caramujos infectados.
Apesar da grande diversidade observada no ciclo de digenéicos, todas as espécies utilizam um
hospedeiro molusco para parte do seu desenvolvimento larval, na maioria das vezes um molusco Gastropoda,
suportando a hipótese de que o hospedeiro ancestral dos digenéicos era um molusco. Segundo Adema &
Loker (1997), a evolução dos digenéicos a partir de um hospedeiro molusco justificaria o elevado grau de
especificidade desta associação; para exemplificar, os autores mencionam que as diversas espécies de
Schistosomatidae conhecidas utilizam 117 gêneros de vertebrados como hospedeiros definitivos e somente
24 gêneros de moluscos como hospedeiros intermediários (Adema & Loker, 1997). Especificamente no caso

488 | Schistosoma mansoni E ESQUISTOSSOMOSE: UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR

de S. mansoni, a fase sexuada pode ocorrer em algumas espécies de mamíferos, inclusive o homem, seu
principal hospedeiro definitivo, enquanto a evolução do esporocisto para cercária, fase de intensa reprodução
assexuada, necessariamente se restringe a um número reduzido de espécies do gênero Biomphalaria.
No Brasil, das dez espécies de moluscos do gênero Biomphalaria descritas, apenas três foram encontradas
naturalmente infectadas por S. mansoni: B. glabrata, B. tenagophila e B. straminea (Paraense, 2001). Duas
outras espécies, B. amazonica e B. peregrina, são susceptíveis à infecção experimental por S. mansoni,
entretanto não existem relatos de infecção natural daquelas espécies de Biomphalaria pelo parasito (Paraense,
1970; Correa & Paraense, 1971; Paraense & Correa, 1973). Em um estudo comparativo utilizando-se B.
glabrata e B. tenagophila originárias de Belo Horizonte (MG) e B. straminea da cidade de Paracatu (MG),
ficou demonstrada a grande diferença nos níveis de susceptibilidade à infecção experimental por uma cepa
de S. mansoni originada do estado de Alagoas. Neste estudo, os autores obtiveram os seguintes índices de
infecção em B. glabrata – 75,3%; B. tenagophila – 32,6%; e B. straminea – 11,3% (Souza et al., 1997). Além
da diferença de susceptibilidade observada entre as espécies de Biomphalaria compatíveis com o parasito,
algumas linhagens do parasito podem ser restritas a uma única espécie de Biomphalaria, ou até mesmo a
uma determinada linhagem geográfica dessa espécie de molusco. Analisando populações de B. glabrata de
diferentes localidades do Brasil, Paraense & Corrêa (1963) relataram que as diferentes linhagens geográficas
do molusco apresentavam nível de suscetibilidade de 0% a 100% quando infectadas com uma única cepa de
S. mansoni, isolada de paciente em Belo Horizonte. Em se tratando de B. tenagophila, uma das linhagens
geográficas desta espécie de caramujo, isolada da Reserva Biológica do Taim, Rio Grande do Sul, apresentavase completamente resistente ao desenvolvimento de todos os isolados de S. mansoni testados. O caráter de
resistência desta linhagem de B. tenagophila tem sido mantido após mais de trinta anos de manutenção
deste molusco em condições laboratoriais (Santos et al., 1979; Martins-Souza et al., 2003) e tem sido
explorado nos estudos de possíveis mecanismos de destruição do parasito discutidos nesta revisão.
A compatibilidade entre S. mansoni e seu hospedeiro intermediário será influenciada por fatores
comportamentais e fisiológicos do molusco. Uma vez encontrado um hospedeiro compatível, o nível de
susceptibilidade de Biomphalaria a S. mansoni pode ser determinado por diferenças genéticas dos moluscos,
bem como pela constituição genética de Schistosoma (Basch, 1976). Newton (1953) demonstrou, pela primeira
vez, que a susceptibilidade dos moluscos B. glabrata a S. mansoni é condicionada a fatores genéticos.
Posteriormente, os estudos realizados por Richards (1976a, 1976b, 1977; Richards & Shade et al., 1987)
confirmaram que o caráter de resistência, adquirido na maturidade, é determinado por um único gene
dominante, com herança mendeliana. A determinação genética da susceptibilidade de Biomphalaria à infecção
por S. mansoni será detalhadamente discutida no capítulo 16.
Um dos elementos que influenciam a susceptibilidade e que pode ser geneticamente determinado é a
atividade do sistema de defesa interna dos caramujos. Dessa forma, a composição celular da hemolinfa e
a capacidade de ativar estas células durante a infecção poderão definir a sobrevivência do parasito no
interior do hospedeiro. Estes aspectos serão discutidos na seqüência deste capítulo.

SISTEMA DE DEFESA INTERNO DO MOLUSCO
Dos cerca de trinta filos de animais formalmente reconhecidos, somente o filo Cordata não é composto
exclusivamente por animais invertebrados. Portanto, da mesma maneira que os vertebrados, os invertebrados
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precisam responder a todo tipo de agressão, especialmente as produzidas por agentes infecciosos que
coabitam seu ambiente. Desta forma, o sistema interno de defesa dos invertebrados é necessariamente
capaz de reconhecer e destruir agentes infecciosos, apesar de não apresentar elementos capazes de gerar
a diversidade de reconhecimento observada durante a resposta imunológica dos vertebrados (van der Knaap
& Loker, 1990; Loker et al., 2004). Estudos recentes têm demonstrado muitas similaridades entre a resposta
de defesa inata de vertebrados e o sistema interno de defesa dos invertebrados (Hoffmann, 2003; Hoffmann
et al., 1999), sendo identificados, em diferentes organismos, peptídeos líticos, moléculas de reconhecimento
de padrões moleculares altamente conservados em determinados grupos de patógenos, células fagocitárias
e produção de metabólitos de oxigênio e nitrogênio altamente tóxicos. Embora muitas semelhanças tenham
sido identificadas no sistema de defesa de diversas formas de invertebrados, é importante ressaltar que
estudos genômicos têm indicado mecanismos de defesa bastante diversos em grupos de invertebrados
filogeneticamente associados, mas com hábito alimentar e habitat muito diverso (Loker et al., 2004).
O sistema de defesa interna dos caramujos é composto por elementos celulares, constituídos pelos
hemócitos ou amebócitos, e por fatores solúveis presentes na hemolinfa. Os hemócitos podem estar livres,
circulantes na hemolinfa ou fixos nos tecidos. A hemolinfa dos planorbídeos circula em um sistema semiaberto, impulsionada pelo coração, de onde parte a artéria aorta, que se ramifica para diversos tecidos,
drenando nos seios venosos e retornando ao coração pelas veias pulmonar e renal, após ser reoxigenada na
parede pulmonar. O coração, envolto pela membrana do pericárdio, é dividido em duas câmaras, a aurícula,
que recebe hemolinfa da cavidade pulmonar, e o ventrículo, que impele a hemolinfa através da aorta. A
aorta se divide em duas artérias: a artéria visceral, a qual irriga a parte posterior do corpo do caramujo,
incluindo os sistemas digestivo e genital, e a artéria cefálica, que atinge toda a região cefalopodal. As
artérias se esvaziam nos espaços pseudovasculares dos tecidos, acumulando hemolinfa em três seios venosos:
cefalopodal, visceral e sub-renal, retornando para o coração após circularem pelo rim e pelo pulmão (Baker,
1945; Paraense, 1970). Os hemócitos podem ser produzidos por vários tecidos hematopoéticos. Em B. glabrata
e Bulinus sp foi identificada uma região bem definida localizada entre o pericárdio e o epitélio posterior da
cavidade do manto, que provavelmente é o principal local de formação de hemócitos, também designado de
amebocyte producing organ (APO). Em animais não estimulados, esta região se caracteriza como uma
estrutura pequena, pouco espessa e conspícua, sendo formada por células arredondadas e alongadas, que
apresentam citoplasma basófilo e núcleo oval ou alongado (Lie, Heyneman & Jeong, 1976). Observações
recentes (Sullivan, Pikios & Alonzo, 2004) mostraram um aumento de mitoses nas células daquela região,
entre 24 e 72 horas após inoculação de antígenos de miracídios ou cercárias de S. mansoni. A observação
de células em processo de mitose foi muito maior em linhagens resistentes de B. glabrata que em susceptíveis.
A porção sacular dos túbulos renais, margeando o pericárdio e, ocasionalmente, a região dorsal do reto,
também é capaz de produzir hemócitos. Contudo, o número de mitoses e a população de células nestes
sítios são menores do que no APO. A transferência do pericárdio de B. glabrata resistente à infecção por S.
mansoni (linhagem 13-16-R1) para a linhagem susceptível NIH resultou em redução de esporocistos íntegros
no tecido e na diminuição na produção de cercárias (Sullivan & Spence, 1994). A redução da susceptibilidade
somente foi observada quando o pericárdio implantado era de doador de linhagem resistente e havia sido
previamente exposto a miracídios de S. mansoni. A observação histológica destes implantes de doadores
resistentes revelou a presença de hemócitos em processo de mitose (Sullivan, Spence & Nunez, 1995).
Outras regiões retiradas de B. glabrata resistente, como manto, coração, rim, glândulas digestivas, glândula
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do albúmen e genitais, não produziram alterações na susceptibilidade de B. glabrata NIH à infecção por
S. mansoni (Sullivan & Spence, 1999). A importância de mecanismos mediados por hemócitos provenientes
da região do pericárdio na resistência ao parasito foi ainda mais marcante em B. tenagophila. Os caramujos
B. tenagophila susceptíveis a S. mansoni que receberam o transplante do órgão hematopoético da linhagem
resistente do Taim e nos quais foi possível comprovar, por marcador genético, o sucesso do transplante
não se infectaram com o parasito.
Dessa maneira, a maioria dos autores acredita que os hemócitos são os principais efetores do sistema
de defesa dos moluscos, participando da fagocitose de partículas (como, por exemplo, bactérias e
protozoários) e da encapsulação de invasores maiores, como é o caso das larvas de helmintos (Loker,
Bayne & Yui, 1986; Adema & Loker, 1997). Além disso, os hemócitos produzem fatores solúveis, que são
lançados na hemolinfa ou estão expressos em sua membrana, que participam da ativação dos próprios
hemócitos e na destruição de agentes patogênicos.

CARACTERIZAÇÃO DE HEMÓCITOS CIRCULANTES
Os hemócitos circulantes de diferentes espécies de moluscos apresentam heterogeneidade morfológica
e funcional. Adema, Harris & van Deutekom-Mulder (1992), em estudo comparativo de hemócitos de seis
espécies de Gastropoda: Achatina achatina, Achatina fulica, Biomphalaria glabrata, Bulinus natalensis,
Helix aspera e Lymnaea estagnalis, relatam que os hemócitos das diferentes espécies se assemelham
morfologicamente, sendo observadas apenas diferenças no tamanho dos hemócitos recolhidos de caramujos
terrestres e aquáticos. Também foi relatado que os hemócitos de todas as espécies foram capazes de gerar
superóxidos após estimulação fagocitária; entretanto, a atividade de peroxidase não foi detectada, nas
condições experimentais, em hemócitos de A. fulica e B. glabrata.
Segundo Sminia (1981), apesar de vários estudos caracterizarem a função e estrutura das células
circulantes em Gastropoda, ainda não existe concordância quanto aos tipos celulares presentes na hemolinfa
daqueles animais. O autor considera a população de hemócitos circulantes de Gastropoda uma população
composta de um único tipo celular; portanto, as diferenças morfológicas e estruturais observadas
corresponderiam a diferentes estágios de maturação celular, e estas diferenças no estágio de
desenvolvimento dos hemócitos acarretariam variação em sua capacidade funcional. As células jovens,
morfologicamente caracterizadas como células pequenas e arredondadas, apresentam uma grande atividade
mitótica e uma baixa atividade fagocitária, enquanto as células maduras, maiores e com prolongamentos
citoplasmáticos, têm pouca atividade mitótica, mas alta atividade fagocitária.
A hipótese de existência de várias subpopulações de hemócitos circulantes na hemolinfa de Gastropoda
tem sido aceita por muitos autores. Em geral, esses autores se baseiam nas características morfológicas
e ultra-estruturais, nas expressões diferenciais de determinantes antigênicos e no conteúdo enzimático
destas células para separar as subpopulações. Segundo Ottaviani (1992), a população de hemócitos circulantes
da maioria dos moluscos gastrópodes é constituída por dois tipos celulares: os hemócitos estrelados, que
emitem pseudópodes, e os hemócitos arredondados. Em Planorbarius corneous, os hemócitos estrelados
são células que apresentam atividade fagocitária, aderem ao vidro, ligam-se à concanavalina A e são
reconhecidas por anticorpos anticitocinas pró-inflamatórias, como interleucina-1 (IL-1), interleucina-2
(IL-2), interleucina-6 (IL-6) e TNF-. Por outro lado, os hemócitos arredondados não possuem atividade
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fagocitária, não aderem ao vidro e se proliferam em presença de fito-hemaglutinina (Ottaviani, 1992;
Ottaviani, Franchini & Franceschi, 1993).
Em hemolinfa de B. glabrata, a maioria dos autores (Harris, 1975; Yoshino, 1976; Lie, Jeong & Heyneman,
1987; Barraco, Steil & Gargioni, 1993; Borges & Andrade, 2003) também distingue duas subpopulações de
hemócitos circulantes: os granulócitos e os hialinócitos. Os granulócitos são células que medem
aproximadamente de 7 a 11 m de diâmetro, apresentam um núcleo excêntrico, esférico ou reniforme, com
5 m de diâmetro, rico em grumos de cromatina fortemente condensada (heterocromatina) e um nucléolo
proeminente. O citoplasma granular, protegido por uma membrana bem definida, mostra uma delimitação
acentuada entre o endoplasma, que é rico em organelas, e o ectoplasma homogêneo. Nas organelas, é
relativamente freqüente a presença de lisossomos primários, como estruturas arredondadas e eletrodensas
(Figura 1). Estas células emitem ainda numerosos prolongamentos citoplasmáticos, delgados e longos
(filopódios) (Figura 2). Tais estruturas se entrelaçam formando uma rede ramificada preenchida por um
material amorfo, sob a forma de grumos com fraca eletrodensidade, que ficam aparentemente aprisionados
entre os filopódios. Nos pontos entre os filopódios ou entre estes e as fibras da matriz extracelular não há
evidências de estruturas conectoras especializadas, tais como zonas aderentes. Bayne, Buckley & Dewan
(1980a) consideram que os granulócitos de Gastropoda, em geral, são células funcionalmente semelhantes
aos macrófagos de mamíferos. Posteriormente, foi verificado que estas células, de maneira similar ao
relatado com macrófagos de mamíferos, também são resistentes às altas doses de radiação gama (Bezerra
et al., 2003). Os hialinócitos são usualmente menores, medindo de 4 m a 8 m de diâmetro, apresentam
contorno circular quando em contato com vidro, citoplasma contendo raras organelas e pouco ou nenhum
corpo semelhante a lisossomo e ausência de pseudópodes extensos. Barraco, Steil & Gargioni (1993) mostraram
que hemócitos circulantes de B. glabrata e B. tenagophila apresentam semelhanças quantitativas e
morfológicas tanto na subpopulação de granulócitos quanto na de hialinócitos.
Figura 1 – Hemócito tecidual mostrando um núcleo grande excêntrico, rico em grumos de cromatina
fortemente condensada (heterocromatina). Na região perinuclear aparecem corpos eletrodensos
(lisossomos primários) e dois fagolisossomos. Microscopia eletrônica, X 12.000
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Figura 2 – Aspecto geral de um hemócito tecidual mostrando os numerosos prolongamentos
citoplasmáticos (filopódios) longos e finos que formam um emaranhado no interstício do qual aparece um
estroma abundante e amorfo (setas). Microscopia eletrônica, X 3.000

Tendo como base a atividade fagocitária dos granulócitos, é possível diferenciar os hemócitos
circulantes de Biomphalaria pela capacidade de incorporar o corante vermelho neutro (Bezerra et al.,
1997). Utilizando esta metodologia, foi possível distinguir e quantificar duas populações de hemócitos na
hemolinfa de B. grablata ou B. tenagophila, sendo estimado que cerca de 80% dos hemócitos circulantes
apresentam vesículas avermelhadas no citoplasma após a incubação com vermelho neutro, caracterizando
a população de granulócitos, enquanto o restante das células, os hialinócitos, não incorporam o corante
(Bezerra et al., 1997; Martins-Souza et al., 2003).
Granath & Yoshino (1983) analisaram a distribuição e abundância de enzimas lisossomais como
fosfatase ácida, esterase e peroxidase em hemócitos de B. glabrata. Neste estudo, os resultados mostraram
que, de maneira geral, os hemócitos aderentes ao vidro, ou seja, os granulócitos, isolados de linhagens
resistentes e susceptíveis a S. mansoni, apresentam reatividade para fosfatase ácida, esterase e peroxidase,
testadas isoladamente, e para fosfatase ácida e esterase testadas simultaneamente. Porém, na linhagem
resistente, a quantidade de hemócitos contendo grânulos de fosfatase ácida ou esterase não específica foi
significativamente maior do que a quantidade de hemócitos com grânulos de peroxidase. As subpopulações
de hemócitos das linhagens susceptíveis e resistentes, determinadas por estes marcadores enzimáticos,
respondem diferentemente à infecção por S. mansoni.
Mais recentemente, Johnston &Yoshino (2001) utilizaram citometria de fluxo para analisar os hemócitos
circulantes da hemolinfa de B. glabrata quanto ao tamanho e granulosidade, e confirmaram a presença
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de duas subpopulações celulares. Em geral, os hemócitos de uma das subpopulações foram caracterizados
como células arredondadas e pequenas, medindo entre 5 m e 6 m de diâmetro, com granulosidade
reduzida, enquanto o outro tipo celular é constituído por hemócitos grandes (entre 6,5 m e 8 m de
diâmetro) mais granulosos. Os hemócitos grandes aderem fortemente a superfícies com uma extensa
emissão de filopódios. Hemócitos de ambas as populações celulares foram marcados por conjugados
fluorescentes de proteínas excretadas-secretadas de S. mansoni (ESPs), sendo que a marcação foi mais
intensa na subpopulação de hemócitos pequenos quando comparada com a dos hemócitos grandes. A
ligação de antígenos do parasito (ESPs) à superfície dos hemócitos foi inibida pela incubação com vários
açúcares, sugerindo que este reconhecimento pode ser mediado por lectinas. Experimentos realizados por
Martins-Souza (2005) também indicam a presença de duas populações de hemócitos, separadas quanto
ao tamanho e granulosidade, durante análise da hemolinfa de B. glabrata e B. tenagophila por citometria
de fluxo. Entretanto, a proporção de hemócitos de cada subpopulação e as alterações induzidas pela
infecção com S. mansoni variam significativamente entre B. glabrata e B. tenagophila.
Davids & Yoshino (1998) demonstraram que o espalhamento e emissão de pseudópodes dos hemócitos
grandes, que aderem à superfície de vidro, foram bloqueados pelo tratamento com o tetrapeptídeo
arg-gly-asp-ser (RGDS), um inibidor de adesão mediada por integrinas. Em hemócitos recolhidos de
linhagens de B. glabrata resistentes a S. mansoni a concentração de RGDS necessária à inibição foi
significativamente maior em relação à concentração necessária para inibir a adesão de hemócitos de
linhagens susceptíveis, sendo provável a participação desta molécula no processo de encapsulação do
parasito e ativação do hemócito.
Apesar das diferenças morfológicas e estruturais relatadas em hemócitos, alguns autores acreditam
que os hialinócitos sejam células precursoras dos granulócitos (Sminia, 1981; Amen et al., 1991), enquanto
outros sugerem que a subpopulação designada de granulócitos é muito heterogênea e, provavelmente,
não representa um único tipo celular. A heterogeneidade dos granulócitos foi demonstrada por meio de
inoculação de partículas de sílica em B. tenagophila (Martins-Souza et al., 2003). De maneira semelhante
ao relatado com macrófagos de mamíferos, hemócitos que englobam partículas de sílica são destruídos,
resultando em uma diminuição do número de granulócitos circulantes, que permanece significativamente
reduzido por um período de quatro dias. Entretanto, a inoculação de sílica, mesmo em altas doses, não
afeta todos os granulócitos, reforçando a heterogeneidade desta população celular. Por outro lado, o
restabelecimento da população de granulócitos é precedido por um aumento considerável na população
de hialinócitos, que chega a representar cerca de 50% da população de hemócitos totais, sugerindo que
estas células possam estar envolvidas na reposição dos granulócitos.
Joky, Matricon-Gondran & Benex (1983) foram capazes de diferenciar quatro subtipos celulares na
população de granulócitos, mediante associação de diferenças morfológicas com a expressão de receptores
de lectinas na superfície celular. Essa caracterização foi feita principalmente em hemócitos jovens,
recolhidos próximo ao órgão produtor de hemócitos. Segundo aqueles autores, os granulócitos do tipo 1
são células pequenas, com uma superfície irregular, bem como um centro celular bem definido com
mitocôndrias e corpos multivesiculares e um retículo endoplasmático extenso ao redor do núcleo.
Granulócitos do tipo 2 também são células pequenas com um núcleo em forma de rim. Em seu citoplasma
foram observados dictiossomas e corpos multivesiculares, além de um ectoplasma de onde se origina
uma filopodia radial. Granulócitos do tipo 3 são fusiformes, grandes, com longos e grossos pseudópodes
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em seus pólos; o citoplasma é rico em organelas, incluindo vários dictiossomas, retículo endoplasmático,
lisossomas e mitocôndrias, além de pequenos pacotes de glicogênio. O quarto tipo celular, de granulócitos
do tipo 4, é composto por células assimétricas, com extensos pseudópodes e filópodes, citoplasma com
vacúolos superficiais, poucos dictiossomas, mitocôndrias e lisossomas ao redor do núcleo, sendo observado
na periferia uma rica rede de retículos endoplasmáticos e um grande depósito de partículas de glicogênio.
Os autores também relatam que granulócitos dos tipos 3 e 4 apresentam receptores para ferro coloidal e
receptores para Wheat Germ Agglutinin (WGA), sendo que estes receptores são marcados em menor
intensidade no granulócito do tipo 3, o qual também se liga a Con-A (concanavalina A).
Apesar de a maioria dos autores aceitarem que os hemócitos circulantes de Biomphalaria são compostos
por granulócitos e hialinócitos, Matricon-Gondran & Letocart (1999a, 1999b) discordam da designação de
granulócitos, pois estas células não apresentam grânulos específicos. As autoras realizaram um detalhado
estudo ultra-estrutural e enzimático de hemócitos circulantes e hemócitos retidos nos seios venosos,
cavidade cardíaca e órgão formador de hemócito, concluindo que os hemócitos dos diferentes
compartimentos podem ser separados em três subpopulações: hemócitos grandes, hemócitos de tamanho
médio e os pequenos hemócitos. Os hemócitos grandes medem de 8 m a 12 m, têm uma proporção
núcleo-citoplasmática pequena e apresentam-se morfologicamente assimétricos e com uma extensão
citoplasmática proeminente. Em seu citoplasma são observados centríolos, dictiossomas e grânulos
secretórios densos. Estas células também apresentam numerosas mitocôndrias com uma matriz densa e
grande agregado de partículas de glicogênio. Ao redor do núcleo pode-se observar o retículo endoplasmático
rugoso. Os hemócitos de tamanho médio, com cerca de 8 m de diâmetro, apresentam uma proporção
núcleo-citoplasmática grande, são simétricos e têm um citoplasma homogêneo, com poucas organelas ao
redor do núcleo. Tais células apresentam ainda pouca atividade enzimática. A população de pequenos
hemócitos é heterogênea, medindo entre 5 m e 6 m de diâmetro, com uma proporção núcleo-citoplasmática
alta. Estas células pequenas são consideradas pelos autores como hemócitos maduros. Apresentam
citoplasma escasso, com poucos grânulos secretórios e densos, mas rico em organelas. Pequenos
dictiossomas apresentam atividade de fosfatase ácida. A proporção de cada tipo celular em relação à
população total não pode ser determinada, entretanto nota-se que os hemócitos grandes e os de tamanho
médio são os mais abundantes e que os pequenos hemócitos existem em menor número. As diferenças
ultra-estruturais destes tipos celulares refletem na capacidade destas células de fagocitarem diferentes
partículas, como ferritina, zymozan, bactérias vivas e diferentes tamanhos de látex (Matricon-Gondran,
1999b). Além dos hemócitos, os autores descrevem a presença de células fagocitárias fixas nos tecidos
conjuntivos, que diferem ultra-estruturalmente dos hemócitos, apresentando maior capacidade fagocitária
e uma rede de vesículas lisossomais bem desenvolvidas.
A definição fenotípica e funcional dos hemócitos de Biomphalaria é parte fundamental da compreensão
da participação destas células, ou de alguma subpopulação celular, no mecanismo de destruição de
larvas de S. mansoni ou outros parasitos.

FATORES SOLÚVEIS DA HEMOLINFA
Componentes solúveis da hemolinfa de moluscos podem interagir com agentes patogênicos diretamente,
mediante a produção de substâncias tóxicas ou peptídeos líticos, ou indiretamente, por intermédio de
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moléculas mediadoras do reconhecimento do patógeno ou de ativadores de hemócitos. Peptídeos com
função antimicrobiana, denominados mytilinas, são produzidos e armazenados em grânulos de hemócitos,
bem como são secretados na hemolinfa de Mytilus galloprovincialis (Mitta et al., 2000). Apesar da participação
destes peptídeos na destruição de infecções bacterianas, não existem evidências de sua participação na
interação do molusco com parasitos metazoários. Sapp & Loker (2000) demonstraram que na maioria das
interações incompatíveis entre digenéicos e gastrópodes, fatores presentes na hemolinfa livre de células
do gastrópode, não relacionados à osmolaridade, matam o esporocisto após cerca de seis horas de
incubação, mas a natureza destes fatores ainda não foi estabelecida.
A importância da fração solúvel da hemolinfa de Biomphalaria no mecanismo de destruição de
esporocistos de S. mansoni foi confirmada in vivo por intermédio de estudos de transferência desta fração,
obtida de linhagens de caramujos resistentes, para caramujos susceptíveis ao parasito. Granath & Yoshino
(1984) relataram que a transferência da fração solúvel da hemolinfa obtida de linhagens resistentes de B.
glabrata para linhagens susceptíveis resultou em uma redução da taxa de infecção por S. mansoni nos
receptores. Resultados similares foram obtidos por Pereira (2005) quando foi feita a transferência, in vivo,
de fatores solúveis da hemolinfa de B. tenagophila da linhagem Taim (completamente resistente ao parasito)
para a linhagem Cabo Frio, que tem se mostrado susceptível à infecção pelo parasito. Os resultados mostraram
uma redução da susceptibilidade à infecção por S. mansoni nos caramujos que receberam hemolinfa da
linhagem resistente do Taim. Verificou-se redução significativa no número de caramujos infectados e na
quantidade de esporocistos e cercárias recuperados nos caramujos infectados e inoculados com hemolinfa
do Taim. Bayne, Buckley & Dewan (1980b) foram os primeiros a desenvolver métodos in vitro para avaliar
o efeito da hemolinfa de B. glabrata sobre o esporocisto primário de S. mansoni transformado axenicamente.
Esta abordagem experimental tem facilitado o estudo dos mecanismos de resistência na associação parasitohospedeiro. Os autores mostraram que a hemolinfa livre de células, obtida de linhagens suscetíveis e
resistentes de B. glabrata, são incapazes de alterar visivelmente a morfologia do esporocisto in vitro, o
mesmo acontecendo com hemolinfa contendo hemócitos de linhagens suscetíveis. Entretanto, hemócitos de
linhagens suscetíveis associados a fatores solúveis da hemolinfa de linhagens resistentes de B. glabrata
adquirem a capacidade de destruir os esporocistos de S. mansoni. No caso de B. tenagophila da linhagem
Taim, que destrói completamente larvas de S. mansoni nas primeiras horas após a penetração, a hemolinfa
centrifugada obtida destes caramujos, ou seja, a fração acelular, é capaz de matar cerca de 20% dos
esporocistos de S. mansoni, in vitro, mesmo na ausência de hemócitos (Martins-Souza, 1999). Utilizando a
mesma linhagem resistente de B. tenagophila, também foi observado que a depleção parcial de granulócitos,
mediante inoculação de sílica in vivo, não foi capaz de alterar a resistência da Taim à infecção por S.
mansoni, apesar de este mesmo tratamento ser responsável pelo aumento do nível de susceptibilidade em
B. tenagophila da linhagem Cabo Frio (Martins-Souza et al., 2003).
A presença de substâncias na hemolinfa de B. glabrata que provocam aglutinação ao redor de
esporocistos de S. mansoni foi relatada por Loker, Yui & Bayne (1984). Posteriormente, Fryer & Bayne
(1996) mostram que as partículas de poliestireno tratadas com fatores solúveis da hemolinfa de linhagens
resistentes de B. glabrata são significativamente mais fagocitadas por hemócitos de linhagens suscetíveis
do que as partículas não tratadas, demonstrando que fatores solúveis da hemolinfa podem participar do
mecanismo de reconhecimento e da opsonização de partículas pelos hemócitos.
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Johnston & Yoshino (1996) demonstraram que lectinas similares às de Conavalia ensiformis (ConA),
Erythrina corallodendrom (ECA), Glycine Max (SBA), Tetragonolobus purpúreas (TPA) e Triticum vulgaris
(WGA) estavam presentes na hemolinfa de B. glabrata e eram capazes de se ligar às proteínas presentes
na superfície do esporocisto de S. mansoni. Nos moluscos, as lectinas são sintetizadas pelos hemócitos
e liberadas na hemolinfa, onde imobilizam material particulado por aglutinação, ou são expressas na
superfície dos hemócitos circulantes, onde aparentemente funcionam como receptores citofílicos (Fryer &
Bayne, 1996; Richards & Renwrantz, 1991). Por outro lado, vários autores têm demonstrado a presença de
carboidratos, especialmente glicoproteínas e glicolipídeos, como os principais componentes do tegumento
de miracídios e esporocistos de S. mansoni (Zelck & Becker, 1990; Uchikawa & Loker, 1991). Johnston &
Yoshino (1996) demonstraram que uma grande variedade de glicoproteínas do tegumento de S. mansoni
pode ser reconhecida por lectinas presentes na fração solúvel da hemolinfa de B. glabrata, sendo que
alguns autores sugerem que diferenças de susceptibilidade de espécies ou linhagens de Biomphalaria à
infecção por S. mansoni pode estar relacionada a variações quantitativas e/ou qualitativas de determinadas
lectinas (Zelck & Becker, 1990). Mais recentemente, um grupo de proteínas, com homologia ao fibrinogênio
e com atividade de lectina, foi identificado na hemolinfa de B. glabrata, sendo sua expressão aumentada
após a infecção do molusco com Echinostoma paraensei, outro trematódeo digenéico. Estas proteínas
têm a capacidade de precipitar antígenos de excreção/secreção do parasito e os autores sugerem que,
além de participarem do reconhecimento, poderiam ser importantes inibidores do mecanismo de evasão
do parasito (Adema et al., 1997a, 1997b).
Além das lectinas, outras proteínas, com função homóloga a mediadores celulares já caracterizados
em vertebrados, têm sido identificadas na hemolinfa de moluscos e podem estar envolvidas na ativação
dos hemócitos durante a infecção por trematódeos digenéicos. Como nos vertebrados, a resposta
inflamatória também desempenha um papel importante no sistema interno de defesa dos invertebrados
(Ottaviani, Caselgrandi & Franceschi, 1995). Ottaviani, Franchini & Franceschi (1993) relatam a presença
de uma variedade de proteínas semelhantes a citocinas pró-inflamatórias de vertebrados, como
interleucina-1 alfa (IL-1 ), interleucina-1 beta (IL-1 ), interleucina-2 (IL-2), interleucina-6 (IL-6) e
fator de necrose tumoral alfa (TNF-), em hemócitos de duas espécies de moluscos (Planorbarius
corneus e Viviparus ater), estando presentes somente nos hemócitos com atividade fagocitária.
Moléculas com atividade imunológica, funcional e/ou biológica semelhante a IL-1, também têm sido
detectadas ou isoladas na hemolinfa de outros invertebrados, como camarões de água doce (Beck &
Habicht, 1986), insetos (Scharrer et al., 1996), mexilhões (Hughes et al., 1991) e tunicados (Beck,
O’Brien & Habicht, 1989). A presença de proteínas semelhantes IL-1 em invertebrados tem sido associada
à ativação e proliferação celular (Hughes et al., 1991; Raftos et al., 1991, 1992), ao aumento da
fagocitose (Burke & Watkins, 1991; Beck et al., 1993) e da produção de superóxidos (Granath Jr.,
Connors & Tarleton, 1994). Em trabalhos posteriores, Ottaviani, Caselgrandi & Franceschi (1995)
relatam uma intensa inter-relação entre proteínas homólogas à citocina e a resposta imune de
invertebrados, principalmente moluscos. Segundo os autores, diferentes citocinas (IL-1 , IL-2 e TNF-)
estimulam significativamente a motilidade, aumentam a atividade fagocitária dos hemócitos e
provocam a indução de óxido nítrico sintetase. Estes resultados sugerem que as citocinas podem ser
importantes moléculas ancestrais, funcionalmente conservadas, que mantiveram a sua redundância
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no modo de ação e a alta promiscuidade dos seus receptores durante a evolução. Apesar das proteínas
pró-inflamatórias identificadas em moluscos apresentarem semelhanças funcionais com citocinas de
vertebrados, faz-se necessários estudos mais detalhados, para se estabelecer o grau de homologia
entre as proteínas de moluscos com citocinas de vertebrados.
Especificamente em B. glabrata, Ouwe-Missi-Oukem-Boyer et al. (1994) detectaram a presença de
proteína com imunorreatividade semelhante ao TNF-a humano em grânulos citoplasmáticos de alguns
hemócitos. Na hemolinfa daqueles caramujos também foi identificada, por Western Blot, a presença de
uma proteína de 53 kDa imunorreativa a anticorpos anti-TNF-, a qual sua quantificação, por meio da
técnica de Elisa, demonstra que a quantidade da proteína diminui durante a infecção por S. mansoni.
Apesar da homologia desta molécula com TNF- humano, seu papel na regulação da resposta funcional
e na relação parasito-hospedeiro ainda não foi esclarecido. Uma proteína com semelhança imunológica e
funcional à interleucina-1 (IL-1 like) também foi identificada em B. glabrata, sendo que linhagens resistentes
do caramujo apresentam níveis superiores de IL-1 em relação às linhagens susceptíveis e quantidades
significativamente mais altas daquela proteína foram mantidas durante a exposição por S. mansoni em
linhagens de caramujos resistentes (Granath Jr., Connors & Tarleton, 1994). Posteriormente, foi verificado
que a inoculação da proteína recombinante humana de interleucina-1 beta (rhIL-1) em caramujos B.
glabrata susceptíveis resulta em uma rápida ativação dos hemócitos e produção de superóxidos
equivalentes ao que se verifica em caramujos resistentes; como conseqüência, tem-se uma redução
altamente significativa do número de cercárias produzidas pelos caramujos inoculados (Connors, De
Buron & Granath Jr., 1995). Mais tarde, Connors et al. (1998) demonstraram que a diminuição na produção
de cercárias, observada em B. glabrata susceptíveis inoculados com rhIL-1, é conseqüência da elevada
mortalidade de esporocistos primários. Embora a hemolinfa livre de células recolhida de caramujos
tratados com rhIL-1 tenha sido capaz de matar esporocistos de S. mansoni, testes in vitro mostram que
rhIL-1 , per si, não apresenta efeito tóxico, sugerindo que no processo de destruição do parasito esta
proteína possa estar atuando na estimulação da produção de fatores citotóxicos solúveis por B. glabrata.

MECANISMOS FUNCIONAIS NA INTERAÇÃO PARASITO-MOLUSCO
Muitos aspectos da interação entre larvas de trematódeos digenéicos e o sistema interno de defesa de
moluscos têm sido elucidados nos últimos anos, entretanto os mecanismos responsáveis pela destruição
da maior parte das larvas do parasito em caramujos resistentes ainda não estão totalmente definidos. Os
resultados relatados até o momento sugerem que o hemócito seja o principal elemento efetor no mecanismo
de destruição de trematódeos, estando diretamente envolvido na morte de alguns parasitos encapsulados
(van der Knaap & Loker, 1990; Bayne, Hahn & Bender, 2001) ou na produção de fatores solúveis que
poderiam ser citotóxicos (Connors, De Buron & Granath Jr., 1995). Outro ponto de concordância da maioria
dos autores (Connors, De Buron & Granath Jr ., 1995; Bayne, Hahn & Bender, 2001; Martins-Souza et al.,
2003) é que a defesa dos caramujos geralmente ocorre por intermédio da destruição, total ou parcial, do
esporocisto primário nas primeiras horas após a penetração do miracídio.
Desta forma, o processo de destruição dos esporocistos por hemócitos inicia-se com a atração dos
hemócitos para a proximidade do esporocisto primário, sugerindo uma resposta quimiotática. Resposta
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quimiotática de células da hemolinfa de moluscos a larvas de trematódeos tem sido demonstrada in vitro
e in vivo, embora o mecanismo de estimulação destas células ainda não esteja bem estabelecido.
Segundo Núñez & De Jong-Brink (1997), durante a transformação in vitro de miracídios de
Trichobilharzia ocellata em esporocisto-mãe, inicialmente ocorre a liberação de um polipeptídeo de 2 kDa
entre os produtos excretados e secretados (E/S) pelo parasito, o que estimula a atividade dos hemócitos.
Subseqüentemente, o produto excretado e secretado pelo parasito é constituído predominantemente por
uma proteína de 40 kDa, que suprime a atividade dos hemócitos. Entretanto, o efeito supressivo da fração
de 40 kDa só pode ser encontrado em combinações de parasito e hospedeiro compatíveis. Desta maneira,
os autores demonstraram que esporocistos de S. mansoni causam uma ativação inicial nos hemócitos de
Lymnaea, assim como esporocistos de T. ocellata ativam os hemócitos de Planorbarius corneus, porém
nos dois casos os parasitos não foram capazes de suprimir esta atividade no decorrer da infecção,
resultando em rápida destruição dos trematódeos pelo hospedeiro incompatível.
Lodes & Yoshino (1990) mostraram que produtos excretados e secretados por esporocistos de S.
mansoni estimulam a mobilidade de hemócitos de linhagens resistentes de B. glabrata, mas inibem a
mobilidade de hemócitos de cepas suscetíveis. Posteriormente, foi relatado que o número de hemócitos
circulantes e a porcentagem de células fagocitárias são semelhantes em B. glabrata e B. tenagophila
livres de infecção, tanto nas linhagens resistentes quanto nas suscetíveis a S. mansoni. Entretanto, cinco
horas após a infecção por S. mansoni ocorre uma significativa diminuição do número de hemócitos
circulantes em todas as linhagens estudadas, ocorrendo uma diminuição mais intensa nas linhagens
resistentes. Portanto, a diminuição de hemócitos circulantes em Biomphalaria infectada por S. mansoni
está provavelmente associada ao recrutamento de tais células para o local da infecção, sugerindo que a
quimiotaxia e o encapsulamento do esporocisto primário por hemócitos circulantes são fenômenos que
ocorrem num espaço de poucas horas, sendo os mesmos fundamentais para se determinar o sucesso da
eliminação do parasito no molusco hospedeiro (Bezerra et al., 1997; Martins-Souza et al., 2003).
O contato do hemócito com o tegumento do parasito pode resultar no encapsulamento do parasito
que, em alguns casos, resulta na destruição dos esporocistos (Newton, 1952). No processo de
encapsulamento e destruição dos esporocistos existe uma interação muito forte entre hemócitos e os
fatores solúveis presentes na hemolinfa. Bayne et al. (1984) demonstraram em estudos in vitro que
hemócitos de B. glabrata suscetíveis ou resistentes à infecção são capazes de encapsular os esporocistos
de S. mansoni, porém somente hemócitos de linhagens geográficas resistentes são capazes de causar
algum dano à membrana dos esporocistos. A destruição, in vitro, de esporocistos primários por hemócitos
também tem sido observada utilizando-se células isoladas de linhagens de B. tenagophila (Figura 3).
Evidências recentes indicam que as lectinas têm um papel muito importante no reconhecimento do
parasito pelos hemócitos e na ativação destas células. Hemócitos de B. glabrata, de linhagens susceptíveis
e resistentes, foram estimulados com albumina bovina conjugada a seis carboidratos (manose, galactose,
fucose, N-acetilglicosamina, N-acetilgalactosamina e lactose) que estão presentes no tegumento de
esporocistos de S. mansoni, sendo que BSA-galactose, BSA-manose e BSA-fucose foram capazes de induzir
a produção de metabólitos reativos de oxigênio – ROS (Hahn, Bender & Bayne, 2000).
Vários graus de susceptibilidade ou de resistência podem modificar os aspectos histológicos da interação
B. glabrata-S. mansoni. Nos moluscos altamente susceptíveis, capazes de eliminar grandes quantidades de
cercárias por um longo período de tempo, os esporocistos e as cercárias em várias fases de desenvolvimento
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são encontrados em abundância no interior do hospedeiro. A presença de grande número de parasitos resulta
em dissociação e compressão de estruturas do hospedeiro, principalmente no interstício das glândulas digestivas,
ovotéstis e túbulos renais, evidenciando um estado de tolerância, com a falta quase total de reação celular de
defesa (Figura 4A). No outro extremo aparecem os caramujos resistentes, que eliminam poucas cercárias, mas
que mostram extensa infiltração dos tecidos com numerosos hemócitos, freqüentemente dispostos em torno de
estruturas parasitárias em desintegração (Figuras 4B, 4D). Destas, a estrutura mais diferenciada é a lesão
encapsulante, também considerada ‘granuloma’. Esta lesão é formada pela disposição concêntrica dos hemócitos
em torno de parasitos mais ou menos degradados (Figuras 4C, 4D). Os hemócitos mais periféricos se alongam
nos seus filopódios e se tocam uns nos outros adquirindo um aspecto que lembra as laminações concêntricas
de colágeno vistas em granulomas dos vertebrados. Mas a estrutura das lesões encapsulantes em B. glabrata
é puramente celular e não contém colágeno (Borges & Andrade, 2003). Em se baseando nas reações celulares
para se inferir sobre o estado de resistência ou susceptibilidade, todos os estágios intermediários, entre uma
B. glabrata altamente susceptível e outra altamente resistente, podem ser encontrados na natureza. Já foi
mesmo descrita uma situação pouco comum em moluscos altamente resistentes que, após infecção, apresentaram
reações celulares, na ausência de formas parasitárias intactas (Godoy et al., 1997). Intensa reação celular
granulomatosa também tem sido observada na região do manto e antena de B. tenagophila do Taim após a
infecção com S. mansoni, sendo que em tais lesões são observados apenas fragmentos do parasito (Figura 5);
é importante ressaltar que a presença de esporocistos secundários ou cercárias não é observada em caramujos
infectados da linhagem do Taim (Martins-Souza, 1999). Também tem sido documentado que animais com o
quadro de alta susceptibilidade, definido por dados histológicos e parasitários, podem evoluir para o outro
extremo do espectro com o passar do tempo de infecção, o que sugere a existência de um mecanismo de
imunidade adquirida ao longo do tempo (Lemos & Andrade, 2001).
Figura 3 – Esporocisto primário de Schistosoma mansoni incubado com hemolinfa total de Biomphalaria
tenagophila da linhagem Taim. Observar a presença de esporocistos íntegros e de esporocitos com
deposição de hemócitos e deformação do tegumento
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Figura 4 – Presença de formas evolutivas do Schistosoma mansoni no interstício das glândulas digestivas de
Biomphalaria glabrata, com diferentes graus de resistência ou susceptibilidade. A: Hospedeiro altamente
susceptível mostra difusa proliferação de esporocistos e formas evolutivas de cercárias separando e
comprimindo as estruturas glandulares, na ausência de reação celular; B: num animal resistente o interstício
entre as glândulas aparece espessado pela densa infiltração de hemócitos, vendo-se acima um foco de
proliferação das formas parasitárias; C: parasitos destruídos, com hemócitos formando uma reação
encapsulante em torno e, ao lado, exibindo uma densa infiltração focal; D: típica reação encapsulante centrada
por parasitos em desintegração. Secções coradas pela Hematoxilina & Eosina, ABC: X 100; D: X 200

Figura 5 – Hemócitos formando uma reação encapsulante (setas) na região do manto (A) e base da
antena (B) de Biomphalaria tenagophila da linhagem Taim, após cinco dias de infecção por Schistosoma
mansoni. Secções coradas pela Hematoxilina & Eosina, X 100
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Os mecanismos pelos quais os hemócitos destroem o parasito ainda não foram completamente
elucidados. Dependendo do tamanho, os organismos (ou partículas) podem ser fagocitados pelos hemócitos
ou encapsulados (como no caso de larvas de Digenea) e subseqüentemente lesados por metabólitos
secretados pelos hemócitos ativados (Adema et al., 1997a, 1997b). Quando analisados com auxílio de
microscópico eletrônico, a porção do tegumento do esporocisto que está rodeada por hemócitos parece
também sofrer fagocitose. Assim, pode ocorrer um mecanismo de destruição do esporocisto por agressão
mecânica. A emissão de pseudópodes por hemócitos de linhagens resistentes pode destruir diretamente o
tegumento sincicial do parasito, uma estrutura necessária para a aquisição de nutrientes e manutenção
do equilíbrio osmótico do esporocisto (van der Knaap & Loker, 1990).
Alem da lesão mecânica do tegumento de esporocistos, outro mecanismo envolvido na morte do
parasito mediada por células parece ser a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) pelos hemócitos.
Dikkeboom et al. (1988a, 1988b) demonstraram que os hemócitos de gastrópodes produzem ROS, e que
este processo, semelhante à citotoxicidade oxidativa de macrófagos de mamíferos, é induzido em resposta
à infecção por trematódeos parasitos. O envolvimento direto de ROS na morte de trematódeos foi
demonstrado por Adema et al. (1994) usando esporocistos de Trichobilharzia ocellata e hemócitos de
Lymnaea stagnalis, bem como S. mansoni e B. glabrata, para revelar que, quando a produção de ROS
pelos hemócitos é inibida, compromete-se a habilidade dos hemócitos de matarem o parasito.
A geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio por células fagocitárias está
esquematicamente representada na Figura 6. A produção de ROS por hemócitos de L. stagnalis (Adema
et al., 1993) ou por hemócitos de S. mansoni (Hahn, Bender & Bayne, 2001a) é dependente de NADPH.
O complexo enzimático NADPH oxidase catalisa a produção de superóxido (O2-), o qual serve como
primeiro radical na cadeia de produção de oxidantes adicionais: H2O2, - OH, HOCl e O2- (Hampton, Kettle
& Winterbourn, 1998). Adicionalmente, muitos tipos de células fagocitárias possuem óxido nítrico
sintase induzível (iNOS), o qual gera óxido nítrico (NO) a partir de oxigênio molecular e arginina.
Embora NO tenha atividade citotóxica local, ele rapidamente reage com O2- para formar um oxidante
mais reativo, peroxinitrito (ONOO-) (Bayne, Hahn & Bender, 2001). Em neutrófilos de mamíferos, muito
dos O2- produzidos é convertido a peróxido de hidrogênio (H2O2) e grande parte destas moléculas são
degradadas por mieloperoxidase (MPO), uma enzima que usa H2O2 e íons cloreto para produzir HOCl, o
mais potente bactericida produzido pelas células de defesa, em mamíferos (Makino et al., 1986).
De maneira semelhante aos mamíferos, hemócitos de alguns moluscos podem gerar HOCl
(Torreilles, Guerin & Roch, 1997) e NO (Torreilles & Guerin, 1999; Arumugam et al., 2000). Na tentativa
de confirmar a participação de diferentes metabólitos reativos de oxigênio e nitrogênio no processo
de encapsulamento e morte de larvas de trematódeos por hemócitos de B. glabrata, inibidores
enzimáticos ou oxidantes específicos foram adicionados durante a incubação, in vitro, de hemócitos
resistentes e esporocistos de S. mansoni. Os resultados mostram que a inibição da produção de O 2-,
HOCl ou – OH não foi capaz de alterar a mortalidade de esporocistos, entretanto a adição de catalase,
que converte H2O2 em água e oxigênio molecular, bem como a adição de L-NAME, que inibe NOS e
conseqüentemente a produção de NO, foi capaz de inibir a mortalidade de esporocistos do trematódeo
por hemócitos de B. glabrata resistentes (Figura 6) (Hahn, Bender & Bayne, 2001a, 2001b). Segundo
Bayne, Hahn & Bender (2001), a natureza altamente reativa de HOCl, -OH e ONOO- limita sua atividade
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ao tegumento do esporocisto de S. mansoni, o qual pode resistir a um dano significativo e recuperarse, devido à sua rápida metamorfose ou por seus mecanismos de reparo; ao passo que a natureza
menos reativa de H2O2 e NO, juntamente com a habilidade, própria destes compostos, de atravessar
membranas, pode permitir a destruição do esporocisto.
Figura 6 – Esquema ilustrativo da geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e de nitrogênio
(NOS) em células fagocitárias. Na associação in vitro de hemócitos de Biomphalaria glabrata com
esporocistos de Schistosoma mansoni, a adição de L-NAME, inibidor da atividade de NOS, ou de
catalase, enzima responsável pela degradação de peróxido de hidrogênio, resulta no aumento do
número de esporocistos viáveis

Fonte: modificado de Bayne, Hahn & Bender (2001).

Finalmente, para avaliar a eficiência do sistema de defesa de Biomphalaria spp na destruição de
larvas de S. mansoni, deve-se considerar que existem muitas evidências que indicam que o parasito é
capaz de desenvolver estratégias que permitem sua evasão. Desta maneira, tem sido descrito que o
esporocisto primário de S. mansoni rapidamente adquire antígenos presentes na hemolinfa do hospedeiro
(Bayne, Loker & Yui, 1986), bem como expressa no tegumento antígenos semelhantes aos expressos
pelas células do hospedeiro (Yoshino & Bayne, 1983), dificultando o processo de reconhecimento do
parasito pelos hemócitos. Também tem sido relatado que componentes do material excretado/secretado
pelo miracídio no processo de transformação podem reduzir a motilidade dos hemócitos, bem como
sua capacidade fagocitária (Lodes & Yoshino, 1990; Connors & Yoshino, 1990), podendo justificar a
reação celular quase inexistente observada ao redor de esporocistos de S. mansoni presentes no tecido
de linhagens susceptíveis de B. glabrata (Figura 4A, já apresentada). Além de evitar a aproximação de
hemócitos, também tem sido relatado que esporocistos incubados in vitro com hemócitos de linhagens
susceptivéis de hemócitos podem ser encapsulados, mas não destruídos (Boehmler, Fryer & Bayne,
1996; Hahn, Bender & Bayne, 2001a), sugerindo a existência de mecanismos antioxidantes.
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PERPECTIVAS
Os estudos mais recentes relativos ao sistema interno de defesa de invertebrados têm revelado novos
aspectos na relação de invertebrados com patógenos, aspectos estes que têm auxiliado na compreensão
dos mecanismos de reconhecimento e ativação celular também presentes na resposta de defesa inata
de vertebrados. A interação Biomphalaria-Schistosoma mansoni, além de representar um modelo de
importância na saúde humana, constitui uma abordagem experimental que poderá adicionar informações
importantes para a compreensão dos mecanismos de defesa utilizados por invertebrados e da evolução
filogenética destes mecanismos.
Neste contexto, tem-se trabalhado com a caracterização histopatológica, fenotípica e funcional dos
hemócitos de diversas linhagens geográficas de B. glabrata e B. tenagophila, com o intuito de identificar
diferenças qualitativas e/ou quantitativas que possam ser associadas às grandes variações de
susceptibilidade ao parasito relatado naqueles hospedeiros. Estes fatores de diferenciação de linhagens
de Biomphalaria têm sido testados em experimentos in vitro, com o intuito de identificar possíveis
mecanismos responsáveis pela destruição de larvas de S. mansoni. A identificação destes mecanismos
poderá auxiliar o desenvolvimento de novas estratégias de controle da transmissão da esquistossomose.
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