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Granuloma exsudativo-produtivo hepático
murino, centrado por ovo de Schistosoma
mansoni, mostrando a arquitetura do arranjo
colagênico em suas diferentes camadas
(microfotografia em código de cores, obtida
por microscopia confocal a laser).

Patologia Experimental com
Enfoque no Granuloma
Esquistossomótico

A patologia experimental da esquistossomose mansoni tem se desenvolvido muito com o estudo de
camundongos geneticamente modificados para determinados genes (nocauteados ou transgênicos), ou com o
estudo de diversos animais, como primatas e outros mamíferos diferentes de camundongos. Contudo, convém
destacar que cada animal reage de uma forma particular à infecção esquistossomótica, nunca se igualando à
infecção humana. Além disso, a experimentação simplifica e controla os fenômenos envolvidos no estudo,
alterando sistematicamente algumas variáveis e mantendo constantes outras que poderiam se modificar em
condições normais de ocorrência da doença, tendo sempre um enfoque reducionista (Rose, 2001). O uso de
animais geneticamente modificados tem sido aplicado também de modo reducionista e linear, não levando em
consideração que, quando a função integral dos genes num organismo é alterada, essa alteração é
provavelmente muito mais desvantajosa, uma vez que envolve modificações de um modelo biológico que
resultou de um longo processo evolutivo (Grisolia, 2005). Ou seja, a violação da integridade genética determina
conseqüências às vezes imprevisíveis, e que deveriam ser analisadas de forma mais integral ou sistêmica,
levando em consideração, inclusive, aspectos éticos (Grisolia, 2005). A esquistossomose, apesar de envolver
mais fígado e intestinos, atinge diretamente muitos outros órgãos (pulmões, pâncreas, rins, sistema nervoso
central, órgãos linfo-hematopoéticos e outros) e provoca alterações sistêmicas, com profunda repercussão sobre
o sistema hematopoético ou linfo-hematopoético. As alterações patológicas fundamentais são fibrose portal,
alterações vasculares e granuloma periovular. O granuloma periovular apresenta quatro propriedades
(agregação, não-linearidade, fluxos, diversidade) e três mecanismos (rotulagem, modelos internos e blocos de
construção) comuns a todos os sistemas adaptativos complexos. Como tal, é também passível de modelagem
matemática (granuloma in sílico). O granuloma sofre modulação intrínseca (constrições internas e
neuroimunomodulação intrínseca) e extrínseca (por influência do sistema imunitário, varia em seus aspectos e
características modulatórias) conforme o ambiente (órgão) em que se situa, e exibe um componente autopoético
(Lenzi et al., 2006). Este capítulo propõe algumas novas perspectivas no estudo da esquistossomose, como
aplicar metodologias mais abrangentes e análises sistêmicas ao grande volume de dados existentes e a serem
obtidos, modificar a forma de ver o fígado (que também é um órgão imunoprivilegiado e um compartimento
neuroendócrino) e dar mais atenção às adipocinas.
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TIPOS DE ANIMAIS EMPREGADOS EXPERIMENTALMENTE
A esquistossomose mansoni foi e vem sendo estudada experimentalmente em vários modelos
animais, como:


camundongos geneticamente diferentes (outbred), geneticamente idênticos (inbred), livres de germes
(germfree) (Bezerra et al., 1985; Vieira & Moraes-Santos, 1987; Vieira, Moraes-Santos & Vieira,
1985), imunodeficientes, transgênicos, destituídos de genes definidos (knock-out = nocaute) tratados
com citocinas ou com anticorpos anticitocinas;



outros tipos de roedores, como a marmota (Marmota monax) (Andrade, 2004); Calomys callosus
(Lenzi JA et al., 1995, 2002); Nectomys squamipes (Rodrigues e Silva et al., 1992; Maldonado et
al., 1994; Costa-Silva et al., 2002); Mastomys coucha (Dettman & Higgin-Opitz, 1989); rato-delaboratório; Rattus rattus; Mesocricetus auratus (hamster); Pachyuromys duprasi natronensis
(gerbil); Sciurus carolensis (esquilo cinzento); Tamias striatus (tâmia); Myocaster coypus (nútria);
Microtus pennsylvanicus (ratazana de prado); Onondatra zibethicus (rato almiscarado); cobaia;
Dasyprocta aguti (cutia) (Cheever et al., 2002);



primatas: Pan satirus (chimpanzé), Papio anubis (babuíno), Cercopithecus aethiops (macaco
cercopiteco), Cebus apella (cebo ou macaco-prego), Macaca mulatta (Rhesus), Aotus trivirgatus
(Aotus), Macaca speciosa (macaco com cauda curta), Macaca cynomolgus, Saimiri sciureus
(macaco-esquilo), Callithrix sp (sagüi), Tupaia sp, Saguinus fuscillis (tamarim) Ateles geoffroyi
(macaco-aranha), Papio cynocephalus cynocephalus e P. c. anúbis (Cheever et al., 2002);



outros mamíferos, como Sylvilagus floridanus (coelho) (Andrade, Ramos & Reis, 1988), Didelphis
marsupialis (gambá), Dasypus novemcinctus (tatu), Procyon lotor (racoon), Mephitis nigra (doninhafedorenta), Vulpes fulva (raposa vermelha) e bovino (Modena et al., 1993; Karoum & Amin, 1985;
Coelho et al., 1982).

Referências sobre cada um desses modelos, além das já citadas, podem ser encontradas no artigo de
revisão sobre modelos experimentais de Cheever et al. (2002).

LIMITAÇÕES DOS MODELOS EXPERIMENTAIS
Metodológicas
É importante ter em mente que cada modelo experimental tem suas peculiaridades que não podem
ser transpostas para a patologia humana (Figura 1). Cheever et al. (2002) teceram alguns comentários
que devem ser levados em consideração na interpretação de resultados obtidos com modelos experimentais:


a intensidade das infecções esquistossomóticas é geralmente extremamente alta. Um único par de
vermes adultos de Schistosoma mansoni num camundongo pode equivaler a mais que mil pares
numa pessoa infectada (Cheever, 1969; Gryseels & de Vlas, 1996). As mais intensas infecções
humanas relatadas em necrópsias raramente apresentavam mais que cinco casais de vermes por
quilograma de peso corporal, enquanto que, em camundongos, as infecções mais leves estão na
ordem de cinqüenta pares de vermes por quilograma de peso corporal (Cheever, 1969);
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a maioria das infecções esquistossomóticas em humanos é adquirida gradualmente no transcurso
de anos, enquanto em grande parte das infecções experimentais é utilizada uma única exposição.
Quando são empregados múltiplos inóculos em camundongos, a intensidade acumulativa da infecção
torna-se progressivamente menos realista;



a maioria dos humanos expostos à infecção é nascida de mães que estão ou foram infectadas. A
exposição intra-uterina a antígenos ou a anticorpos antiidiotipos pode modificar a resposta a
infecções subseqüentes em humanos (Eloi-Santos et al., 1989; Novato-Silva, Gazzinelli & Colley,
1992) e em camundongos (Montesano et al., 1997; 1999b; Lenzi JA et al., 2002);



a cronicidade das infecções esquistossomóticas em humanos não é reproduzível na maioria dos
modelos animais. Embora se possa predizer que uma ou duas semanas na vida de um camundongo
sejam equivalentes há um ano em humanos, o cálculo de equivalência de tempo é incerto;



enquanto isolados (cepas) distintos de S. mansoni comportam-se de modo diferente em hospedeiros
de laboratório, não está claro se esses padrões de isolados são relevantes para infecções humanas.
Isolados de esquistossomose aguda ou hepatoesplênica não induzem alterações patológicas diferentes
em camundongos (Costa & Katz, 1982; Costa, Roche & Katz, 1984). Porém, Thiongo et al. (1997)
encontraram diferenças na produção ovular e na passagem de ovos para as fezes em camundongos
infectados com diferentes isolados quenianos de S. mansoni, e levantaram a possibilidade de essas
diferenças interferirem nos tipos diversos de manifestações clínicas, em pessoas infectadas. Além
disso, um determinado isolado pode provocar um padrão de infecção (ex: alta proporção de ovos
no fígado) no camundongo (Anderson & Cheever, 1972) e um padrão diferente em macacos (Powers
& Cheever, 1972). Em laboratório, podem, também, ocorrer rápidas alterações genéticas em vermes
adultos e no padrão de isoenzimas de certos isolados, no transcurso de gerações sucessivas em
camundongos (Loverde et al., 1985; Bremond et al., 1993; Pinto et al., 1997). Passagens no hospedeiro
molusco podem também resultar em seleção genética dos vermes (Richards & Shade, 1987).

Conceituais
O primeiro passo da experimentação consiste em simplificar e controlar os fenômenos envolvidos
no estudo; o segundo, em alterar sistematicamente algumas variáveis e manter constantes as demais
(Rose, 2001). Conseqüentemente, a experimentação tem um enfoque reducionista porque trata de isolar
alguns aspectos do fenômeno em estudo e alterar, uma a uma, as condições que se imaginam que
possam interferir no estudo (Rose, 2001). Portanto, a experimentação é inexoravelmente artificial e
varia, não só de modelo para modelo, mas de experimento para experimento. Daí a grande confusão
e variabilidade de dados que existem na literatura sobre determinados assuntos. Em esquistossomose,
esse aspecto é facilmente perceptível nos estudos imunológicos. Porém, no mundo real fora do laboratório,
muitas coisas mudam simultaneamente, ficando mais difícil distinguir parâmetros e variáveis. Os
experimentos eficazes requerem os controles artificiais impostos pela metodologia redutora do
experimentador (Rose, 2001). No item Perspectivas, serão apresentadas algumas metodologias, tais
como aquelas que utilizam autômato celular e rede neural, para contornar, em parte, esse problema,
conforme propostas da biologia de sistemas.
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ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA INFECÇÃO ESQUISTOSSOMÓTICA
A esquistossomose humana e experimental é uma doença sistêmica, podendo comprometer vários
compartimentos do organismo envolvido, como fígado, baço e outros órgãos hemolinfopoéticos (medula
óssea, linfonodos e manchas lácteas omentais e mesentéricas), intestino, retroperitônio, pâncreas, pulmões,
rins, sistemas genitais masculino e feminino, medula espinal, sistema nervoso central, pele, órgão dos
sentidos, glândulas endócrinas e outros (Raso & Bogliolo, 1970). Porém, a maioria dos estudos se concentra
nas alterações hepáticas e intestinais e, baseado em material humano, três alterações patológicas merecem
mais destaque: presença de granulomas, fibrose de Symmers e alterações vasculares (Bogliolo, 1957;
Raso & Bogliolo, 1970; Alves et al., 1977; Andrade, 1965, 2004; Andrade & Cheever, 1971).

FIBROSE DE SYMMERS EM MODELOS EXPERIMENTAIS
A fibrose de Symmers é uma lesão representada por expansão fibrosa sistematizada dos espaços
porta, acompanhada de lesões destrutivas e obstrutivas do sistema da veia porta intra-hepático, mas com
preservação da arquitetura normal do parênquima (ver capítulo 18, ‘A Patologia da Esquistossomose
Humana’). Acompanha-se de neoformação conjuntivo-vascular intensa, formando, em torno dos ramos
portais dicotômicos (da segunda até a quarta ordem), uma vasta rede capilar que os envolve à guisa de
manguito (Raso & Bogliolo, 1970; Andrade & Cheever, 1971). O chimpanzé constitui o único modelo
animal que exibe, quando infectado, um quadro parecido com a fibrose de Symmers em humanos, sem
desencadear, porém, hipertensão portal (Sadun et al., 1970), provavelmente devido à formação de extensas
colaterais porto-sistêmicas. Njenga et al. (1998) e Nyindo & Farah (1999) descreveram, mas sem ilustrar
de modo convincente, fibrose tipo-Symmers em babuínos. Embora, segundo Njenga et al. (1998), estudos
prévios com babuínos quenianos tenham fracassado em demonstrar o desenvolvimento de fibrose
apreciável, ao analisar fígados de três babuínos amarelos (Papio cynocephalus cynocephalus) com infecção
natural e três babuínos verde-olivas (P. c. anubis) infectados experimentalmente e após desafiados com
mil cercárias, detectaram fibrose periportal, caracterizada por acentuado acúmulo de fibroblastos, aumento
da deposição de colágeno, hiperplasia ductal e proliferação vascular. Essas lesões eram mais graves nos
babuínos naturalmente infectados do que nos do grupo experimental. Porém, nenhum deles exibiu sinais
de hipertensão portal.
A patogenia da fibrose de Symmers ainda não está totalmente esclarecida e a razão pela qual apenas
alguns indivíduos (de 4% a 10%), vivendo em áreas de alta endemicidade para a esquistossomose, desenvolvem
a forma hepatoesplênica da doença não é conhecida (Carvalho & Andrade, 2005). Porém, estudos têm
demonstrado que a constituição genética do hospedeiro contribui de forma relevante para uma maior
susceptibilidade ao desenvolvimento de fibrose periportal. Neste sentido, foi identificado um gene principal
de susceptibilidade, mapeado no cromossomo 6 (6q22-q23), próximo do gene codificante da cadeia-alfa do
receptor de interferon-gama (gene do receptor R1 de IFN-gama) (Dessein et al., 1999). Os baixos produtores
de interferon-gama têm maior risco de desenvolver fibrose periportal acentuada (Chevillard et al., 2003).
Segundo Raso & Bogliolo (1970), a lesão que desencadeia a neoformação conjuntivo-vascular, o primum
movens de todo o processo que caracteriza fundamentalmente a forma de Symmers, é a inflamação crônica
granulomatosa, sempre relacionada com os ovos de S. mansoni. De fato, parece haver certo consenso de
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que a carga parasitária e as reinfecções estão entre os fatores principais apontados (Carvalho & Andrade,
2005). Todavia, segundo Cheever (1965a), as infecções maciças presentes em camundongos desencadeiam
hipertensão portal relacionada ao número e tamanho dos granulomas, fato que parece não ser relevante
para o mecanismo de hipertensão portal em humanos. O estudo do comportamento da árvore vascular
portal por intermédio de moldes plásticos mostra que o evento inicial é a destruição de finos vasos portais,
na periferia do sistema porta, por numerosos ovos embolizados. Segue-se uma adaptação do sistema, com
uma dilatação de finos ramos periportais, os quais, se a produção de ovos continuar em ritmo adequado,
vão sendo ocluídos pelos mesmos, que então passam a se concentrar em região periportal, provocando
inflamação granulomatosa, angiogênese e fibrose (Andrade & Cheever, 1971; Silva, 2003).
Fibrose portal se assemelhando à fibrose de Symmers em humanos foi inicialmente descrita por
Warren (1966) em camundongos e posteriormente confirmada por Andrade (1987) e Andrade, Silva &
Souza (1997). Todavia, há controvérsias se a fibrose periportal observada em camundongos com infecção
prolongada por S. mansoni pode ser considerada uma verdadeira contrapartida da fibrose axial em
humanos (pipestem fibrosis) Andrade (1987). Cheever (1965b) estudou o desenvolvimento da
esquistossomose em diferentes tipos de roedores (camundongo, gerbil, rato e hamster) e estabeleceu que
a fibrose portal observada em camundongo não se assemelha à fibrose axial em humanos.
Camundongos infectados com trinta cercárias (1-7 pares de vermes) desenvolvem, segundo Carvalho
& Andrade (2005), dois tipos polares de patologia hepática:


granulomas isolados e situados no parênquima hepático;



granulomas, com fibrose perigranulomatosa, concentrados em espaços porta, provocando sua
amplificação, determinando conexões porto-portais, com preservação do parênquima (forma
tipo pipestem).

Por essa razão, apesar das diferenças com as lesões hepáticas em humanos, há motivos para se
considerar o modelo murino como um potente recurso experimental (Andrade & Cheever, 1993). Esses
dados sugerem que a fibrose portal, apesar de associada à presença de granulomas, tem um componente
fibrogênico e vascular amplificado, cuja patogenia ainda é desconhecida. Cheever et al. (1987) mostraram
que, em algumas linhagens de camundongos, há uma correlação positiva entre o tamanho dos granulomas
e a fibrose por ovos no fígado. Todavia, a análise de correlação que embasa essa impressão não é
rigorosa, desde que o teste assume que as variáveis não são dependentes da intensidade da infecção e a
fibrose por ovo é dependente do número de casais de vermes adultos. Foi observado também que a
dissociação entre o tamanho dos granulomas e a fibrose hepática, assim que a intensidade da infecção
aumenta, é notável e indica diferenças em alguns fatores, que modulam essas duas variáveis, em
camundongos infectados com S. mansoni. Lamentavelmente, o estudo da fibrose de Symmers, em material
humano, tem sido limitado, os modelos experimentais não são de todo adequados, exigindo novas
pesquisas, conforme especificado no item Perspectivas, deste capítulo.

ALTERAÇÕES VASCULARES
Conforme Raso & Bogliolo (1970), estudar a árvore portal intra-hepática praticamente equivale a estudar
a anatomia patológica do fígado na forma de Symmers, pois a lesão básica desse órgão é essencialmente
vascular. Ocorre, segundo esses autores, a formação de um manguito vascular neoformado, constituído por
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inúmeros pequenos vasos estreitamente entrelaçados, formando uma rede rica e abundante, de malhas
irregulares e muito estreitas, que acompanha os vasos e os envolve de modo sistemático. Segundo Raso &
Bogliolo (1970), essa rede neoformada pode ser acompanhada de uma proliferação musgosa, envolvendo
toda a árvore portal. Tal rede, em geral, não deriva, segundo esses autores, dos ramos dicotômicos, mas,
predominantemente, dos ramúsculos não dicotômicos (vasos distributivos), que se originam ao longo de
todos os ramos portais e que contribuem para a formação da rede periductal normal. Essa rede foi inicialmente
descrita por Bogliolo (1955, 1957). Na forma de Symmers há, portanto, um enorme exagero dessa rede de
origem portal. Segundo Andrade & Cheever (1971), essa rede contribui, com vasos colaterais, para regiões
do fígado deficientes em suprimento vascular portal. Segundo eles, vasos dessa rede se comunicam com a
artéria hepática e veia portal e, nesse sentido, considerando também sua localização, esses vasos se
assemelham ao plexo peribiliar de vênulas normalmente presentes nos espaços porta, parecendo, portanto,
originarem-se do plexo periductal. Andrade & Cheever (1971) observaram também um aumento no número
e tamanho de ramos arteriais intra-hepáticos na esquistossomose hepatoesplênica, tendo este fato sido
comprovado por estudos funcionais (Alves et al., 1977).
Trabalhos in vivo mostraram que a infecção esquistossomótica estimula células endoteliais na área
externa do granuloma (Parise et al., 1985; Lenzi et al., 1998; Baptista & Andrade, 2005). Essa estimulação
ocorre também em endotélio de veia porta em infecções unissexuais por vermes machos. Análise histológica
desses casos mostrou alteração endotelial, formação de placas fibrosas subendoteliais e áreas focais de
infiltrado inflamatório na adventícia. Funcionalmente, as infecções unissexuais com vermes machos, em
camundongos, aumentaram a reatividade da veia porta à 5-hidroxitriptamina (5-HT) (Silva et al., 1998).
Estudo posterior mostrou que infecções bissexuais aumentam também a constrição máxima da veia
porta, como ocorre em infecções unissexuais com vermes machos (Silva et al., 2003). Demonstrou também
esse efeito com acetilcolina, concluindo que a infecção esquistossomótica, em camundongos, altera a
fisiologia da veia porta, exacerbando a constrição máxima de dois vasoconstrictores (5-HT e acetilcolina)
e aumentando, possivelmente, a despolarização de membrana mediante abertura mais efetiva dos canais
de cloreto dependentes de cálcio (ClCa) com o cálcio entrando no citossol através de canais de Ca2+
voltagem-dependentes do tipo L. A densidade desse tipo de canais de cálcio tipo L era maior em veias
portais de camundongos infectados do que nos controles (Silva et al., 2003). Em células musculares
lisas, o cálcio, ao ser mobilizado do retículo endoplasmático para o citossol, desencadeia constrição,
portanto os mecanismos descritos por Silva et al. (1998, 2003) podem contribuir para o desencadeamento
e/ou agravamento da hipertensão portal. Em Calomys callosus infectados com S. mansoni, aparecem
nódulos subserosos com acentuada angiogênese, junto com fibrinogênese, definindo um excelente modelo
para estudo in vivo da proliferação vascular induzida pela infecção (Lenzi JA et al., 1987) (ver subitem
Nódulos na Serosa Intestinal e Granulomas Extratissulares na Cavidade Peritoneal).
Estudos in vitro procuraram identificar os possíveis fatores estimulantes da neovascularização endotelial
descrita in vivo. De fato, Freedman & Ottesen (1988) observaram que o antígeno ovular solúvel (SEA) de
S. mansoni, na concentração baixa de até 30 ng/mL, era capaz de induzir acentuada proliferação de células
endoteliais derivadas de veia umbilical humana (Huvec), adrenal bovina ou pulmão de camundongo. Ovos
intactos de S. mansoni secretavam um fator solúvel que estimulava endotélio de veias umbilicais humanas
de forma semelhante ao SEA. Em contraste, extratos de vermes adultos de S. mansoni não exerciam nenhum
efeito proliferativo significativo nas três linhagens endoteliais testadas. Loeffler et al. (2002) confirmaram
que SEA ou ovos vivos de S. mansoni aumentavam a formação de tubos (crescimentos tipo capilares
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endoteliais) em Huvec e diminuição do grau de apoptose após privação de soro ou de fatores de crescimento.
Concluíram que produtos secretados pelo ovo de S. mansoni podem promover a angiogênese em granulomas
hepáticos, pela regulação positiva do fator de crescimento do endotélio vascular (Vegf = vascular endothelial
growth factor) produzido por células endoteliais. Kanse et al. (2005) purificaram parcialmente um fator próangiogênico derivado do ovo de S. mansoni, de ação rápida, estável ao calor, resistente à protease, fracamente
ligante à heparina e não lipídico. Como a interação de S. mansoni com a vasculatura pulmonar é crítica em
determinar o seguimento da infecção, Angeli et al. (2001) relataram que esquistossômulos de pulmão
induzem seletivamente a síntese de RNAm de IL-6 e de proteínas em culturas de células endoteliais de
pulmão de origem humana e de camundongo. Compostos lipofílicos, derivados da excreção/secreção do
esquistossômulo, particularmente prostaglandina E2, foram considerados responsáveis por esse efeito. Esse
aumento acentuado da expressão de IL-6 também ocorre in vivo na microvasculatura pulmonar de
camundongos C57BL/6 infectados por S. mansoni, sugerindo que, in vivo, os parasitos induzem a síntese de
IL-6 em células endoteliais pulmonares. Em animais infectados e nocauteados para IL-6 ocorre uma
mobilização acelerada de eosinófilos para o tecido pulmonar e de leucócitos, particularmente eosinófilos,
para as vias aéreas. Esse efeito, segundo Angeli et al. (2001), está associado a um aumento na produção de
eotaxina (CCL11) e IL-5 nos pulmões dos animais deficientes em Il-6. Esses autores observaram também um
aumento acentuado na mortalidade dos esquistossômulos pulmonares nos animais nocauteados, quando
comparados com os controles, sugerindo que o parasito ativa as células endoteliais para produzir IL-6,
criando um mecanismo de escape da reação inflamatória que se desenvolve nos pulmões dos animais
infectados. A síntese de IL-6 induzida pelo parasito é mediada pela via dependente da proteína quinase-A,
que tem como alvos principais sítios do elemento da resposta AMPc e o fator nuclear -B (NF-B) da região
-256/+20 do gene promotor da IL-6. Usando essa mesma via metabólica, interferindo com NF-B,
esquistossômulos de S. mansoni reduzem a expressão de selectina-E e VCAM-1 em células endoteliais da
microvasculatura pulmonar estimuladas por TNF- (Trottein et al., 1999b). Em síntese, os esquistossômulos
modulam o endotélio pulmonar para um fenótipo antiinflamatório (Trottein et al., 1999a). Roye et al.
(1998), usando coculturas in vitro, mostraram que larvas de S. mansoni desencadeavam a produção de IL7 por células endoteliais oriundas de microvasculatura dérmica humana, e não exerciam esse efeito em
queratinócitos. In vitro, células endoteliais imortalizadas de cérebro de camundongos 129/J, quando ativadas
por interferon- (IFN-) mais fator de necrose tumoral- (TNF-), ou IFN- ou TNF- mais IL-1 ou IL-1,
aumentavam a produção de óxido nítrico, resultando na morte de larvas recém-transformadas ou com uma
ou duas semanas após o inóculo (Oswald et al., 1994). Alguns estudos mostraram que o próprio ovo de S.
mansoni interage diretamente com células endoteliais in vitro, através de um processo ativo modulado por
moléculas secretadas pelo ovo e por plaquetas (Ngaiza, Doenhoff & Jaffe, 1993). A adesão do ovo a células
endoteliais in vitro é facilitada em endotélio ativado por IL-1 e conta com a participação de carboidratos do
ovo (Lejoly-Boisseau et al., 1999).

REAÇÃO GRANULOMATOSA (GRANULOMA PERI-OVULAR)
Granuloma como Exemplo de Sistema Biológico Complexo e Possível Alvo de Modelagem
Matemática
A esquistossomose por S. mansoni é uma infecção ou doença resultante da penetração de cercárias
pela pele, as quais se convertem em esquistossômulos, passam pelos pulmões e, após vários circuitos
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migratórios na corrente sanguínea, estabelecem-se no interior de vasos venosos do fígado, onde amadurecem
para vermes adultos machos e fêmeas. Estes, após acasalamento, migram, por mecanismos desconhecidos,
contra a corrente circulatória, alojando-se em vasos venosos mesentéricos, próximos ao intestino, onde
colocam ovos. Parte dos ovos é eliminada pelo lúmen intestinal e parte fica retida em vários órgãos (parede
intestinal, fígado, pâncreas, pulmões e outros), provocando uma reação inflamatória peculiar, chamada de
reação granulomatosa ou granuloma (Figuras 1, 2). O granuloma esquistossomótico é uma coleção compacta
e organizada de células migrantes, que junto com células do órgão afetado, dispõem-se em meio a componentes
de uma matriz extracelular heterogênea, formando uma estrutura esférica, que circunda cada ovo
individualmente. Por essa razão, o ovo, neste caso, é rotulado como o agente granulomatogênico, isto é,
capaz de provocar a reação granulomatosa por liberação, para o tecido adjacente, de vários componentes
próprios, em geral glicoproteínas (Figura 3). O granuloma esquistossomótico constitui o melhor exemplo
existente na literatura sobre reação granulomatosa provocada por agente extracelular (Lenzi et al., 1991),
que é o ovo. O miracídio, forma larval que está no interior do ovo, tem uma vida média em torno de 21 dias
(Prata, 1957). Portanto, o granuloma esquistossomótico é uma estrutura dinâmica que tem início, meio e
fim, caracterizando morfologicamente fases de amadurecimento (fase neguentrópica de crescimento) e de
involução (fase entrópica).
O granuloma esquistossomótico está perfeitamente ajustado ao conceito de caos estruturado (Demo,
2002; Lenzi & Romanha, 2003). É caótico porque apresenta propriedades não lineares, e é estruturado
pelo fato que evolui de uma aparente desordem (estágio pré-granulomatoso) para um arranjo muito bem
organizado (estágio granulomatoso). Em trabalho anterior, Lenzi & Romanha (2003) demonstraram que o
granuloma esquistossomótico satisfaz às seguintes características de sistemas complexos:


dinamismo;



reconstrução e irreversibilidade;



homeostasia;



auto-organização.

Neste trabalho, será mostrado, tendo como base a proposta de Holland (1995) para sistemas complexos
adaptativos (SAC), que o granuloma esquistossomótico exibe também as quatro propriedades e os três
mecanismos comuns a todos os SACs. Os principais exemplos de SAC compreendem evolução (biologia
evolutiva), sistema nervoso central, sistema imunológico, ontogênese (biologia do desenvolvimento),
reação inflamatória (aguda e crônica), linguagem e internet. A coerência e persistência de cada sistema
dependem de amplas interações, da agregação de diversos elementos e do aprendizado e adaptação.
Mesmo que cada um dos sistemas apresente diferenças em detalhes, todos exibem o enigma central de
manter a ‘coerência durante as mudanças’ (Holland, 1995). O granuloma se encaixa como um tipo especial
de reação inflamatória crônica, na qual o comportamento do todo é mais do que a simples soma do
comportamento das partes. O seu comportamento depende da interação em rede dos agentes que o compõem
(células, produtos celulares e elementos da matriz extracelular). Os agentes, ao se agregarem, podem
adicionar novos níveis de hierarquia à organização do granuloma, como será mostrado a seguir. De
acordo com Holland (1995), os sete aspectos básicos dos SACs são subdivididos em quatro propriedades
(agregação, não-linearidade, fluência e diversidade) e três mecanismos (rotulagem ou tagging, modelos
internos implícitos e explícitos e blocos de construção ou montagem).
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Figura 1 – A: Casal de vermes adultos de Schistosoma mansoni vistos em microscopia de varredura a baixo
vácuo. A fêmea é bem mais delgada que o macho e mostra a superfície lisa. O macho, por sua vez, exibe a
superfície dorsal repleta de tubérculos e em sua extremidade anterior são visualizadas as ventosas oral e
ventral. Cada casal produz, em média, trezentos ovos por dia. B: Característica do ovo de Schistosoma
mansoni, com a espícula lateral. C: Esquema mostrando a localização de vermes adultos em vasos
mesentéricos (linhas pretas) e de ovos de Schistosoma mansoni em intestino delgado e grosso, fígado e baço

Fonte: Esquema do sistema porto-hepático-mesentério. Dicionário Visual do Corpo Humano (1994).
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Figura 2 – A: Visão panorâmica das vísceras abdominais de um camundongo Swiss Webster infectado com
Schistosoma mansoni, mostrando fígado escurecido pela presença de grande quantidade de pigmento
esquistossomótico e granulomas na serosa intestinal e na superfície do baço, aumentado significativamente
de tamanho (esplenomegalia). B: Grande quantidade de granulomas em fígado (infecção crônica).
C: Detalhe de granulomas em fígado, centrados por um ou dois ovos, mostrando a presença de vasos
anormais nas adjacências (seta branca) e na região periférica (setas vermelhas) (estereomicroscopia)

Figura 3 – A: Ovo de Schistosoma mansoni, no centro de granuloma hepático de Swiss Webster, com
miracídio viável, que atua como agente granulomatogênico, apresentando as duas glândulas laterais (em
vermelho) e a massa neural com as células ganglionares periféricas. B: Difusão periovular, para o interior
do granuloma, de material antigênico ovular (SEA) revelado por imunofluorescência indireta com soro de
animal cronicamente infectado
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Agregação
A formação do granuloma envolve interações dinâmicas e intrincadas entre célula-célula e célulamatriz, que podem ser homo (moléculas idênticas) ou heterotípicas (moléculas diferentes). De uma fase
inicial desordenada, as células começam a arranjar-se em agregados selecionados (sorting), formando
agregados hierárquicos, denotando emergência da ordem a partir de uma desordem inicial (fase prégranulomatosa). Participam várias famílias de moléculas de adesão celular (cellular adhesion molecules =
CAMs) e de moléculas de adesão ao substrato matricial (substrate adhesion molecules = SAMs). Na fase
madura do granuloma, chamada fase exsudativa-produtiva, caracterizada por uma grande riqueza de
células migrantes (componente exsudativo) e locais (fibroblastos e miofibroblastos), que produzem vários
componentes da matriz extracelular (componente produtivo), o granuloma mostra um arranjo em três zonas
distintas: central, para-central e periférica (Figuras 4a, 4b, 4c). Esse comportamento pode ser explicado pela
hipótese da adesão diferencial (Steinberg, 1996). Essa hipótese postula que cada tipo de célula tem uma
energia de adesão característica que, numa população mista, resulta em camadas celulares arranjadas
concentricamente, devido a diferenças entre forças de adesão celular (Figura 4c). Em outras palavras,
quando dois tipos de células são misturados, o tipo celular com maior força adesiva maximiza sua área de
contato com células semelhantes, formando um agregado central, circundado por células com adesão mais
fraca (Figuras 5, 6). Então essa teoria mostra que as células do granuloma não se selecionam aleatoriamente,
mas movem-se ativamente, criando regiões distintas e bem definidas, devido a diferenças entre as moléculas
de adesão. Por exemplo, células dispersas e desordenadas ao redor de ovos caracterizam a fase prégranulomatosa. Algumas células (macrófagos) passam a migrar centripetamente para a proximidade do
ovo central, enquanto outras células (eosinófilos, fibroblastos) posicionam-se em regiões mais externas.
Esse comportamento celular está de acordo com a proposição de Steinberg (1963) sobre o modelo
termodinâmico de interação celular. Ele propõe que células misturadas interagem para formar um agregado
com a menor energia livre interfacial. Isto é, as células procuram se organizar entre si, com o objetivo de
obter um padrão termodinamicamente mais estável. A configuração de populações celulares conectadas
com a menor energia livre interfacial (= configuração na qual o número de ligações célula-célula está
maximizado) é a esfera dentro da esfera, onde as células com menor número de sítios de ligação ficam
externamente segregadas, envolvendo aquelas com um número maior de ligações. Então, o granuloma
consiste de uma comunidade segregante de células mutuamente adesivas, onde as menos coesivas tendem
a envelopar, parcial ou completamente, a população mais coesiva e em equilíbrio termodinâmico (Figuras
4, 5, 6). Nesse aspecto, o granuloma reproduz, in vivo, as observações, in vitro, de Townes & Holtfreter
(1955) com células da placa neural, mesoderma axial e epiderme de anfíbios, que passaram, quando
misturadas, a montar uma estrutura esférica, constituída por camadas concêntricas bem definidas.

Rotulagem (Tagging)
O mecanismo da rotulagem está diretamente relacionado à formação de agregados, como anteriormente
exposto. As moléculas de adesão e seus contra-receptores (homotípicos ou heterotípicos) comportam-se,
respectivamente, como etiquetas ou rótulos, que interagem com seus respectivos perceptores do rótulo
ou da etiqueta (tag query). O mecanismo da rotulagem é a expressão de um comportamento biossemiótico
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ou de percepção de sinais, isto é, o granuloma pode também se comportar como uma entidade semiótica.
Em sistemas biológicos, é comum que os veículos dos signos sejam coisas físicas, como moléculas ou
conjunto de moléculas Um signo é constituído por um conjunto de relações que pode ser representado pelo
triângulo semiótico, incluindo os seguintes elementos: o veículo do signo (chamado por Pierce de
representamen), o significado (para Pierce, ‘interpretante’) e o referente (para Pierce, o ‘objeto’) (Emmeche &
El-Hani, 2000). No caso do granuloma, o objeto ou referente é a própria célula. O veículo do signo ou
representamen é o conjunto de moléculas na superfície da célula que possibilita seu reconhecimento como
um determinado tipo de célula, e o ‘interpretante’ corresponde ao significado daqueles sinais moleculares
para as células contra-receptoras. As células nos granulomas expressam moléculas de adesão intercelulares
(ICAM = intercellular adhesion molecules) e moléculas de adesão com substrato (SAM = substrate adhesion
molecules) pertencentes às famílias das integrinas, superfamília das imunoglobulinas, selectinas, CD 44,
caderinas, ocludinas e conexinas (Jacobs & Van Marck, 1998; Jacobs et al., 1997a, 1997b, 1998; Romanha,
1999; Lenzi et al., 2006). A distribuição zonal de várias moléculas de adesão, em granuloma exsudativoprodutivo, segundo trabalho de Romanha (1999), está esquematizada na Figura 11.
Figura 4 – A: Arcabouço colagênico, definindo as três zonas (C = central; M = medial; P = periférica) do
granuloma esquistossomático exsudativo-produtivo em fígado de camundongo Swiss Webster (Picrosirius).
B: Granuloma esquistossomótico hepático exsudativo-produtivo, constituído por três camadas distintas, com
a central (C) sendo macrofágica e paucifibrilar; a medial (M), com fibras arranjadas concentricamente; e com
a periférica (P) bastante celulosa e com fibras reticulares dispostas em padrão frouxo (reticulina de Gomori).
C: Estágios que ocorrem no transcurso da formação do granuloma segundo a Hipótese da Adesão
Diferencial de Steinberg (1996), resultando na procura da estabilidade termodinâmica máxima
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Figuras 5 e 6 – Intensa expressão de CD44 na zona central de granulomas esquistossomóticos
exsudativo-produtivos hepáticos de Swiss Webster, definindo um padrão de maior adesão entre as células,
na zona central (imunofluorescência direta)

Modelos Internos
Modelo interno se refere, segundo Holland (1995, 1999), ao mecanismo para antecipação. Ele dá o seguinte
exemplo: quando dirigimos um carro, regressando do trabalho para casa, temos em nossa cabeça um modelo
interno de percurso; se uma das ruas estiver bloqueada, sabemos como tomar um caminho alternativo. A
questão é entender como tal modelo é gerado e, uma vez formado, como é utilizado. No caso do granuloma
esquistossomótico, cada etapa parece antecipar a próxima: estado pré-granulomatoso, que compreende reativo
inicial e exsudativo, é seguido pelo estado granulomatoso, constiuído, seqüencialmente, pelas seguintes
fases: exsudativo-produtivo  produtivo recente  produtivo fibrótico  involutivo  desintegração. O que
determina esse percurso evolutivo ainda é desconhecido, apesar dos padrões morfológicos estarem bem
determinados. Essa idéia de modelo interno lembra um pouco os algoritmos genéticos ou a cadeia de Markov,
pois, em sua progressão, segue uma trajetória particular produzida pelo ‘sistema granuloma’ (Ashby, 1970).
Pode-se dizer que o granuloma tem duas fases seqüenciais: uma neguentrópica, de evolução e criação, e outra
entrópica, de decadência e dissolução. O granuloma exsudativo-produtivo corresponde à linha divisória entre
as duas fases e o fator determinante dessa virada funcional é a morte do miracídio.

Blocos de Construção ou Montagem
Segundo Holland (1995, 1999), a idéia de blocos de construção ou de montagem é a mesma dos blocos
usados em brinquedos de crianças ou na montagem digital de faces humanas: o número de blocos é
pequeno, mas diferentes combinações dos mesmos podem gerar faces ou objetos variados. Em matemática,
é a mesma noção dos geradores de um grupo finito. Em granuloma, pode-se exemplificar esse item mostrandose a construção progressiva de sua estrutura matricial, utilizando-se apenas os colágenos intersticiais I e III
(Figuras 7-10). Na realidade, os blocos de montagem da trama matricial são mais variados, podendo
compreender colágenos I, III, IV, fibronectina, laminina, tenascina, vitronectina, proteoglicanos, fibras do
sistema elástico e outros (Lenzi et al., 1991; Junqueira et al., 1986; Silva, Mourão & Borojevic, 1989; Silva,
1994; Cotta-Pereira et al., 1991; Joazeiro, 1995). Na sua totalidade, o granuloma é construído por blocos
celulares e de componentes da matriz extracelular, que são articulados, de forma particular, para cada
estágio do seu desenvolvimento. Esses blocos são continuadamente arranjados (síntese e montagem) e
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desestruturados (degradação e reabsorção), como ocorre com a matriz extracelular que, dinamicamente, é
produzida e reabsorvida, após sua degradação (Lenzi et al., 1998, 2006; Grimaud, 1987; Andrade, 1992;
Andrade & Grimaud, 1986; Cavalcanti, Barbosa Jr. & Andrade, 2002; Santos, Barbosa Jr. & Andrade, 1992).
Essas transformações incluem modificações na concentração, composição molecular, micro-heterogeneidades
e distribuição das macromoléculas da matriz extracelular (Joazeiro, 1995), havendo continuadamente uma
superposição paradoxal entre síntese e degradação (Sommer et al., 1993). Na sua construção, o granuloma
desenvolve uma topologia colagênica variável e irregular, originada bidirecionalmente de montagens
centrífugas e centrípetas a partir de unidades de crescimento colagênico, definindo um padrão fractal (Lenzi
et al., 2006). A automontagem das conexões, a partir dessas unidades colagênicas, define o ‘arcabouço
tridimensional dos granulomas’, que adquire características estruturais semelhantes a tensegridades simétricas
estáveis, de multimodularidade (Connelli & Back, 1998; Ingberg, 2003).
Figuras 7-10 – Granulomas esquistossomáticos hepáticos, em Swiss Webster, em diferentes tempos de
maturidade, mostrando a gradual montagem dos colágenos intersticiais, enredando uma complexa trama
colagênica até que esteja definido o padrão próprio do granuloma exsudativo-produtivo, que exibe a zona
medial com fibras tendendo à concentricidade (PMA-Sirius Red, lido em confocal na modalidade de
código de cores por profundidade)
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Figura 11 – Distribuição semiquantitativa de várias moléculas de adesão nas três diferentes zonas de
granulomas esquistossomótico exsudativo-produtivos hepáticos de camundongos Swiss Webster, com 55
dias de infecção, de acordo com estudo de Romanha (1999)

Fluxos
Apesar de o granuloma ser, em geral, uma estrutura avascular, podendo, ocasionalmente, ter vasos na
zona periférica (ver subitem Vascularização dos Granulomas Hepáticos), ocorrem fluxos de células e de produtos
não celulares solúveis, tanto no sentido centrípeto como centrífugo. Produtos do miracídio (larva que vive no
interior do ovo) costumam se difundir, em gradiente, do centro para a periferia (movimento centrífugo). Por
outro lado, esses produtos, direta ou indiretamente, podem exercer um efeito quimioatrator, atraindo células
da periferia para o interior do granuloma (movimento centrípeto). Além disso, ocorrem fluxos de
mensagens entre células aderidas, as quais passam a constituir verdadeiras redes ou circuitos. Segundo
Holland (1995, 1999), os fluxos podem derivar em dois efeitos positivos: efeito multiplicador e efeito de
reciclagem. O autor exemplificou esses efeitos, utilizando a floresta tropical como exemplo: uma floresta
tropical ocupa um solo pobre e, apesar disso, tem enorme riqueza biológica. Como e por quê? Em parte, isso
se deve ao efeito multiplicador. De fato, um nutriente do solo é utilizado em forma cooperativa, para evitar que
seja lixiviado, isto é, arrastado de volta ao solo pelas chuvas. O nutriente é também reciclado, passando, por
exemplo, de uma árvore para uma larva, dela para um pássaro e assim por diante. No caso do granuloma
esses dois efeitos não estão bem estudados, conhecendo-se pouco sobre o seu dinamismo celular, bioquímico,
fluxo input (migração e proliferação local) e output (apoptose, necrose) de células durante todo o processo de
amadurecimento e involução (Figura 12). O granuloma hepático tem também um importante ‘componente
autopoético’, podendo gerar, internamente, vários tipos de linhagens celulares (eosinopoese, neutropoese,
megacariopoese, eritropoese, linfopoese B) (Lenzi & Lenzi, 1990; Lenzi et al., 1995; Rossi et al., 1999). A
autopoese intragranulomatosa é evidenciada também pela observação de células em proliferação (Ki-67+),
células imaturas (c-Kit+) e receptores para fatores de crescimento (Lenzi et al., 2006) (Figura 13).
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Figura 12 – Desenho exemplificando a origem e o destino das células em granulomas esquistossomóticos
hepáticos

Figura 13 – Linhagens produzidas dentro de granuloma esquistossomótico hepático, em Swiss Webster,
por hematopoese intrínseca

Diversidade
Como o granuloma é uma estrutura organizada (Adams, 1983), simulando a organização de um
pequeno ser metazoário (Lenzi et al., 1998), sua diversidade não é acidental e nem aleatória. Atualmente,
conhece-se apenas a diversidade ‘macroscópica’ do granuloma, expressa pela heterogeneidade de sua
população celular, componentes da matriz extracelular, de moléculas de adesão e fatores de crescimento
e seus receptores (Figuras 14, 15). Contudo, novos equipamentos e procedimentos técnicos possibilitarão
definir, em cada granuloma isolado, a totalidade de genes expressos (histogenômica), RNAs mensageiros
(histotranscriptoma), proteínas (histoproteômica), interações entre proteínas (interactoma) e o conjunto de
substratos, metabólitos e outras moléculas (metaboloma). Esses estudos poderão ser feitos em granulomas
inteiros ou discriminados por zonas topográficas. A microdissecção por laser possibilitará o estudo das
três zonas bem configuradas dos granulomas exsudativo-produtivos.
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Figura 14 – Composição celular e de componentes da matriz extracelular em granulomas
esquistossomótico hepáticos

Figura 15 – Tipos de moléculas de adesão, fatores de crescimento e seus receptores e fatores de
transcrição em granulomas esquistossomótico

Não-linearidade
O granuloma, tanto em seu processo de formação, quanto em sua tessitura interna, resulta de processos
não lineares. Portanto se caracteriza como uma totalidade complexa e não complicada, onde a decomposição
das partes desconstrói o todo, de tal sorte que é impraticável, a partir das partes, se refazer o mesmo todo
(Demo, 2002). Por essa razão, os modelos de granuloma in vitro são artificiais e não reproduzem a
complexidade do ‘granuloma in vivo’ (Phillips et al., 1980; Doughty & Phillips, 1982; Doughty et al.,
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1987). Em sistemas não lineares importa a idéia de emergência. Esta é, segundo Morin (1977), inseparável
da morfogênese sistêmica, isto é, da criação de uma forma nova que constitui o todo: a unidade complexa
organizada. Trata-se realmente de morfogênese, visto que o sistema constitui uma realidade topológica,
estrutural e qualitativamente nova no espaço e no tempo. A organização transforma uma diversidade
descontínua de elementos numa forma global. As emergências são as propriedades, globais e particulares,
saídas dessa formação, inseparável da transformação dos elementos (Morin, 1977). As aquisições e as
perdas qualitativas indicam que os elementos que participam de um sistema (no caso o granuloma) são
transformados em ‘partes de um todo’. Com isso, segundo Morin (1977), desemboca-se num princípio
sistêmico-chave: a ligação entre formação e transformação, constituindo um circuito ininterrupto na
organização de seres e/ou estruturas vivas. Uma característica importante da não-linearidade, segundo
Holland (1995), é a ‘taxa de reação (aderência)’ que ocorre no choque ou encontro entre os componentes do
sistema, como por exemplo, entre linfócitos-macrófagos, linfócitos-linfócitos, linfócitos-eosinófilos, fibroblastosmastócitos etc., ou entre agregados celulares (taxa de reação do agregado). As interações não lineares
impedem de se atribuir uma taxa de reação agregada à reação agregada (Holland, 1995). A diversidade e
não-linearidade dos sistemas biológicos provocam o fenômeno da subdeterminação (undetermination) das
teorias pelos fatos. Segundo Henry Atlan, a subdeterminação decorre do fato de “um grande número de
conexões diferentes produzir o ou os mesmos atratores. Ou seja, um grande número de teorias diferentes
prediz os mesmos fatos observáveis” ou, em outros termos, “o mesmo efeito pode ser gerado por milhares
de diferentes estados complexos” (Atlan, 1991; Lenzi, Romanha & Pelajo Machado, 2004).

Modulação do Granuloma Hepático
Warren (1963) e Andrade & Warren (1964) observaram, em camundongos, que, assim que a infecção
por S. mansoni ficava crônica, ocorria diminuição da reação inflamatória periovular. Cheever (1965a)
referiu achados histopatológicos semelhantes, e Domingo & Warren (1968a) confirmaram que a modulação
do tamanho do granuloma era dependente de uma ‘dessensibilização endógena’ do hospedeiro e não de
fatores dependentes do parasito. Em seguida vários estudos observaram que a diminuição do tamanho dos
granulomas no transcurso da infecção coincidia, paralelamente, com o declínio de outros parâmetros da
resposta imunológica mediada por células (Smithers & Doenhoff, 1976). Assim, a resposta blastogênica,
induzida por antígenos ovulares in vitro, atingiu, em camundongos, o máximo de reatividade sete a nove
semanas após a infecção, declinando após esse período (Colley, 1971). A resposta de hipersensibilidade
retardada (intumescimento da pata), em camundongos injetados com antígeno ovular, declinou em torno de
12 semanas após a ocorrência de um pico, entre oito e dez semanas (Boros, Pelley & Warren, 1975). É
importante destacar que estudos em camundongos infectados revelaram resultados diferentes daqueles
obtidos com injeção intravenosa de ovos (modelo pulmonar) (Cheever et al., 2002). Neste sentido, nem
timectomia (Domingo & Warren, 1967), nem aplicação de soro heterólogo antilinfocitário (Domingo & Warren,
1968b) tiveram qualquer efeito nos sintomas da doença hepatoesplênica. Nos animais timectomizados, três
dias após o nascimento, por exemplo, ocorreu uma diminuição significativa no diâmetro dos granulomas
pulmonares no 16º dia após a injeção de ovos (controles simulados – sham: 192±4; timectomizados:
92±1), enquanto os granulomas hepáticos, oito semanas após a exposição a 15 cercárias de S. mansoni,
não exibiram alterações significativas (controles: 360±2; timectomizados: 373±10) (Domingo & Warren,
1967). Ovos injetados pela veia da cauda são mortos muito mais rapidamente do que ovos injetados na veia
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porta (Feldman, Dannenberg & Seed, 1990) e todos os resquícios dos ovos são também mais rapidadmente
removidos dos pulmões (Cheever & Anderson, 1971; Almeida & Andrade, 1983). Isso vem reforçar os aspectos
discutidos no subitem Influência do Ambiente ou do Órgão na Modulação do Granuloma. Infelizmente, a
maioria dos trabalhos sobre modulação dos granulomas não discrimina esses aspectos topográficos e os
dados são tão heterogêneos, variáveis e até contraditórios de modelo para modelo que dificultam uma
análise integral. Além disso, os estudos histopatológicos são bastante incompletos e imprecisos, não havendo
clareza sobre os diferentes tipos evolutivos dos granulomas, pois quando se comparam grupos é sumamente
importante utilizar granulomas centrados por ovos viáveis de mesma fase evolutiva (Lenzi et al., 1998).
Para tal sugere-se que sejam analisados granulomas exsudativo-produtivos, mais bem definidos por colorações
especiais como Picrosirius contracorado com hematoxilina (Junqueira, Bignolas & Brentani, 1979), ou PAS
ou reticulina ou tricromática de Masson. Hematoxilina-eosina não é uma coloração confiável para esse tipo
de estudo. Tentaremos expor os vários mecanismos apresentados pela literatura, os quais podem ser revistos
em dois artigos de revisão (Cheever et al., 2002; Stavitsky, 2004).
Diferenças entre Fases Aguda e Crônica

A regulação do granuloma parece seguir mecanismos diferentes, conforme a fase da infecção. Assim,
a regulação negativa do tamanho dos granulomas em infecções agudas (oito semanas) difere da regulação
da fase crônica. Isto é, em infecção aguda, o tamanho do granuloma parece ser controlado principalmente
por linfócitos T e seu volume diminui na presença de IL-10 (Flores-Villanueva et al., 1996), aumentando,
contrariamente, na ausência desta interleucina (Wynn et al., 1998), bem como aumenta na administração
de ciclofosfamida ou cimetidina (antagonista de receptor H2 de histamina) (Weinstock & Boros, 1981;
Weinstock, Chensue & Boros, 1983). Uma grande proporção de macrófagos, linfócitos, eosinófilos,
neutrófilos dos granulomas, e linfócitos esplênicos expressam receptores de histamina. Em células dos
granulomas predominam receptores do tipo H1, com alguns linfócitos expressando receptores do tipo H2
(Weinstock, Chensue & Boros, 1983). Parece que linfócitos que regulam, no interior dos granulomas, a
produção de linfocinas (linfócitos supressores) pode desencadear a atividade supressora via receptores de
histamina, a qual seria produzida por mastócitos (Weinstock, Chensue & Boros, 1983). Os mastócitos
dentro dos granulomas hepáticos e intestinais apresentam comportamento cíclico, surgindo aos quarenta
dias de infecção nos primeiros e aos cinqüenta, nos segundos (Lenzi, Sobral & Lenzi, 1987), sendo também
numerosos aos oitenta dias de infecção, aparecendo em granulomas de infecções de até 160 dias (Lenzi et
al., 1998). A ciclofosfamida também aumenta o tamanho do granuloma em infecções crônicas e postulase que o efeito sobre células T supera os efeitos das imunoglobulinas (Colley, Lewis & Todd, 1979;
Weinstock, Chensue & Boros, 1983). Os anticorpos exercem um efeito significante, mas modesto nas
infecções agudas (Jankovic et al., 1998).
Células T e Células Dendríticas

A regulação negativa (downregulation) do tamanho de granulomas tem sido considerada como um
efeito de células supressoras CD8+ (Chensue & Boros, 1979; Green & Colley, 1981), mediada, ao menos
em parte, por interferon- (IFN-). Todavia, regulação negativa foi encontrada, em camundongos
nocauteados, para IFN-, -2 microglobulina (também virtualmente incapaz de gerar células CD8+),
TAP1 (incapazes de processar antígeno no contexto de MHC classe I) (Hernandez, Wang & Stadecker, 1997;
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Yap et al., 1997). Desconhece-se como esses achados podem ser conciliados com os estudos implicando
células CD8+ na regulação negativa do granuloma (Cheever et al., 2002). As células CD8+ não são
também críticas para a formação dos granulomas, ao menos no período inicial de infecção natural
(Hernandez, Wang & Stadecker, 1997; Yap et al., 1997).
A função de células dendríticas CD8+ na esquistossomose não está ainda esclarecida. Lisofosfatidilserina de esquistossoma ativou receptores tipo Toll-2 (TLR-2) e induziu células dentríticas a promover o
desenvolvimento de linfócitos T reguladores, produtores de IL-10 (Van der Kleij et al., 2002). Todavia,
ainda não se sabe se as células reguladoras, na esquistossomose, inibem a resposta imunológica, incluindo
as respostas proliferativas, a produção de citocinas e a formação de granulomas (Stavitsky, 2004). Células
Tr (T reguladoras) e outras células reguladoras podem reduzir a formação de granulomas, inibindo a
proliferação celular estimulada por SEA e a produção de citocina por células esplênicas ou por células de
granulomas hepáticos em camundongos agudamente infectados (Stavitsky, 2004).
Células B

Experimentos com nocaute gênico mostraram que células B e FCR, e não células T CD8+, são
requeridas para a modulação negativa de granulomas hepáticos (Stavitsky, 2004). De fato, camundongos
infectados e tornados deficientes em células B por tratamento com soro anti- (Cheever et al., 1985) ou por
manipulação genética (camundongo com nocaute de MT = disrupção do éxon responsável pelo gene da
cadeia m de imunoglobulina de membrana) (Jankovic et al., 1998; Ferru et al., 1998) não modularam o
tamanho dos granulomas ou a fibrose hepática e mostraram aumento no tamanho dos granulomas e na
fibrose tanto em infecção aguda (oito semanas), como em crônica. Os animais nocauteados para MT e os
controles ‘selvagens’ não mostraram diferenças na recuperação de vermes adultos e de ovos nos tecidos,
indicando que nem as células B e nem os anticorpos influenciam o desenvolvimento de S. mansoni em
infecções primárias (Jankovic et al., 1998). Todavia, os animais nocauteados mostraram uma significativa
diminuição na excreção de ovos pelas fezes (Jankovic et al., 1998). A resposta proliferativa de células T a
SEA (soluble egg antigens), todavia, era regulada negativamente em camundongos com nocaute de MT
cronicamente infectados, apesar de apresentarem aumento no tamanho dos granulomas e na fibrose. A
exacerbação da reação periovular nos animais nocauteados para MT não pareceu resultar de uma
produção aberrante de citocinas dependentes de TH2 (IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 e nem de alteração na
regulação negativa de respostas T) (Jankovic et al., 1998). Camundongos deficientes em FCR exibiram
defeitos na regulação da reação periovular semelhantes aos observados nos animais deficientes em células
B (Jankovic et al., 1998). Esses animais possuem um compartimento normal de células B, mas, devido à
deleção no gene codificante da cadeia comum de FcR, falham em expressar FCRI, FCRIII e FcRI, que
constituem os principais receptores de superfície celular envolvidos no desencadeamento de reações mediadas
por Fc (Takai et al., 1994). Porém, em contraste com os animais nocauteados para MT, os animais nocauteados
para FCR não exibiram diminuição significativa na excreção de ovos pelas fezes, na oitava semana após a
infecção, e nem apresentaram uma maior mortalidade, como ocorreu com os primeiros. Essas observações
sugerem que a diminuição da excreção de ovos nas fezes e o aumento na mortalidade observados nos
animais MT negativos decorreram diretamente da ausência de células B ou de seus produtos, por intermédio
de mecanismos independentes de eventos desencadeados por sinalização via FcR (Jankovic et al., 1998).
Outro estudo, empregando camundongos com mutações direcionadas no lócus J(H) (o fenótipo desses animais
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sem JHD resulta em ausência de células B e de produção de anticorpos), mostrou que as células B são
requeridas, em linfonodos mesentéricos, como células acessórias, para respostas de citocinas do padrão
Th2, mas não para a formação dos granulomas hepáticos. Isto é, os animais JHD, capazes de produzir
IFN- e IL-12 e com níveis dramaticamente reduzidos ou não detectáveis de IL-4 e IL-10, não mostraram
diferenças significativas, em relação aos controles, quanto ao tamanho e composição dos granulomas ou
no número de ovos depositados no fígado (Hernandez, Wang & Stadecker, 1997).
Respostas Th1-Th2 e Fatores de Transcrição

A reação granulomatosa periovular na esquistossomose mansoni é considerada, tradicionalmente,
uma reação de hipercelularidade celular tardia (DTH = delayed type hipersensitivity) (Warren, Domingo
& Cowan, 1967). Camundongos atímicos (camundongos nus – apresentam uma mutação gênica, não
possuem pêlos e apresentam agenesia do timo; não possuem linfócitos T formados no timo) (Mota, Alvarez
& Fernandes, 1999) formam granulomas periovulares pequenos e desenvolvem pouca fibrose hepática
(Phillips et al., 1977; Cheever et al., 1993). Evidências indicam que a reação periovular é predominantemente
do tipo Th2 (Cheever et al., 2002; Kaplan et al., 1998; Wynn & Cheever, 1995; Pearce et al., 1991; Wynn et
al., 1993), caracterizando uma DTH do tipo Th2, embora possa iniciar como uma resposta tipo Th0/Th1
(Henderson et al., 1992; Cook et al., 1993; Zhu, Lukacs & Boros, 1994; Chikunguwo et al., 1991) e mudar,
no transcurso da fase crônica da infecção, de Th2 para Th1 (Borojevic, 1992). O desvio de Th2 para Th1 no
transcurso da fase crônica da infecção não foi observado por Henderson et al. (1992) ao estudarem a
expressão de RNAm de IL-4, IL-2 e IFN-. Rakasz et al. (1998) observaram que os granulomas
esquistossomóticos murinos são fortemente do tipo Th2, produzindo grandes quantidades de IL-4 e de IL5 e pouco IFN-. Este seria produzido por linfócitos T (CD 8+) e não por células NK. Segundo aqueles
autores, a produção de IFN- por células T, em granulomas, está sujeita à regulação por IL-10 e TGF-,
fato particularmente evidente em camundongos IL-4-/-. Concluíram, então, que os granulomas Th2 da
esquistossomose têm um grande número de linfócitos Th1 e Th0 que estão sob rigorosa restrição funcional.
A regulação cruzada entre Th2 e Th1, nos granulomas, não é universalmente admitida. A falência da
resposta granulomatosa em mudar para Th1 em animais privados de IL-4 sugere que a reação cruzada
entre os dois tipos de respostas não ocorre (Metwali et al., 1996; Rakasz et al., 1998). Outros estudos,
porém, mostram que as respostas Th1 e Th2 são interdependentes: a resposta de IL-4 influencia a resposta
de IL-2 (Yamashita & Boros, 1992), e IL-2 contribui para a resposta de IL-5 (Metwali et al., 1993b). Há
também evidências de que citocinas de Th1 (IL-2, IFN-), receptor de IFN-, e citocinas Th2 (IL-4, IL-5)
estão envolvidas na composição celular dos granulomas hepáticos (Stavitsky, 2004). A produção
intragranulomatosa de IL-4, IL-5 e IFN-, induzidas por antígenos ovulares endógenos, correlaciona-se
fortemente com a indução da inflamação granulomatosa e o seu declínio, por sua vez, coincide com a
modulação negativa da resposta granulomatosa (King, Xianli & Stavitsky, 2001). Além disso, as células
que secretam IL-4, IL-5 e IFN- estão reguladas de forma coordenada, sugerindo que as células secretoras
dos granulomas utilizam fatores de transcrição NFAT (nuclear factor of activated T cells), que regulam a
expressão específica de genes Th1 e Th2 (Rooney et al., 1994; Rao, Luo & Hogan, 1997; King, Xianli &
Stavitsky, 2001). Essas observações contradizem a idéia de que IFN- exerce funções de regulação cruzada
e antiinflamatória na modulação negativa dos granulomas. Ao contrário, os resultados fortalecem estudos
prévios que implicam as IL-4 e IFN- na formação dos granulomas (King, Xianli & Stavitsky, 2001).
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Sinais por intermédio de receptores T (TCR) e de receptores de citocinas desencadeiam a expressão
de citocinas Th1 via STAT4 e indução de fator de trancrição T-bet. Sinais que ativam STAT6 induzem fator de
transcrição Gata3, levando à expressão de citocinas Th2 (Rengarajan, Szabo & Glimcher, 2000). Granulomas
hepáticos em camundongos deficientes em STAT-6 (=Th2-) eram compostos principalmente de células
mononucleares, com esparsos eosinófilos, e a diminuição em seu tamanho estava acompanhada por
decréscimo no conteúdo de hidroxiprolina hepática, denotando queda na deposição de colágeno. Por
outro lado, linfócitos de camundongos infectados e deficientes em STAT4 (Th1-) produziram quantidades
de citocinas do tipo Th2 comparáveis aos controles, porém a produção de IFN- era baixa. Esses animais
desenvolveram granulomas pulmonares modestamente diminuídos em tamanho após injeção de ovos,
enquanto o tamanho dos granulomas hepáticos e a quantidade de depósito de colágeno em fígado eram
semelhantes aos observados nos animais-controle. Tais estudos demonstraram que células Th2 são
necessárias para o completo desenvolvimento dos granulomas e da fibrose hepática associados com a
resposta aos ovos de S. mansoni (Kaplan et al., 1998).
Citocinas

Tratamento de camundongos com citocinas e anticorpos anticitocinas específicos geralmente
destacam a importância de reações tipo Th2 para a formação e manutenção de granulomas mais
volumosos (Cheever et al., 1998). Anticorpos neutralizadores de IL-2 (inibindo assim a expansão de
linfócitos CD4+) ou de IL-4 (bloqueando a diferenciação e expansão de Th2) diminuem o tamanho dos
granulomas e da fibrose hepática (Cheever et al., 1992, 1994b). A imunização de camundongos com IL12, provocando um aumento da resposta Th1 e diminuição da Th2, diminuiu o tamanho dos granulomas
e da fibrose em camundongos infectados posteriormente a esse procedimento (Wynn et al., 1995).
Porém foram observadas duas exceções no fenômeno de diminuição das alterações imunopatológicas
com aumento da resposta Th1. Camundongos nocauteados para IL-10 mostraram aumento de IFN-,
com acentuado aumento no tamanho dos granulomas (Wynn et al., 1998). Camundongos nocauteados
para IL-4, em contexto de Balb/c, também exibiram altos níveis de IFN- e granulomas muito aumentados
(Jankovic et al., não publicado). Em ambas as situações, a fibrose hepática total, surpreendentemente,
não foi afetada. De fato, animais nocauteados para IL-4 e infectados por S. mansoni desencadeiam uma
diversidade de reações confusas (Cheever et al., 2002). Fibroblastos murinos também expressam receptores
para IL-4 (IL-4R) e sintetizam colágeno após estimulação por essa citocina (Sempowski et al., 1994).
Enquanto essa função de IL-4 não foi demonstrada ser dependente de STAT6, é possível que a deposição
alterada de colágeno observada em camundongos deficientes de STAT6 e infectados resulte tanto da
deficiência de células T produtoras de IL-4, como também da inabilidade de fibroblastos responderem a
IL-4 (Kaplan et al., 1998). Além disso, é possível que STAT6 tenha também outras funções fora do sistema
imunitário. STAT6 é largamente expresso e pode transmitir sinais para outras citocinas, como o fator
ativador de plaquetas (PDGF = platelet-derived growth factor) (Patel et al., 1996), que também pode ser
um fator importante na fibrose ou no recrutamento celular para o granuloma (Kaplan et al., 1998).
A introdução, durante a infecção, de algumas citocinas recombinantes, incluindo recombinante IL-2
(Matheu, Ragheb & Boros, 1990), recombinante IL-7 (Wolowczuk et al., 1997) e recombinante TNF-
(Amiri et al., 1992; Joseph & Boros, 1993), aumentou o tamanho dos granulomas hepáticos. TNF-
recombinante ocasionalmente não restaurou a formação de granuloma hepático em camundongos SCID
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(Cheever, Poindexter & Wynn, 1999), sugerindo que essa citocina é marginalmente requerida na formação
do granuloma. Na Figura 16 é demonstrada, esquematicamente, a ação das principais citocinas e
neuropeptídeos na modulação dos granulomas hepáticos.
Figura 16 – Esquema mostrando a participação de algumas citocinas e de neuropeptídeos na modulação
para mais (up-modulation) ou para menos (down-modulation) do granuloma esquistossomótico

Eosinófilos, IL-5 e IL-13

Durante muito tempo os eosinófilos foram tidos como células matadoras de helmintos, incluindo os
miracídios da fase ovular, em granulomas esquistossomóticos (Butterworth et al., 1979; Olds & Mahmaoud,
1980). Porém, trabalhos mais recentes estão gradativamente desconstruindo essa concepção equivocada
e confirmando trabalhos realizados por pesquisadores brasileiros ou de outros países, que mostram
outras funções para os eosinófilos na infecção esquistossomótica ou por outros helmintos (Reis, 1984;
Reis & Andrade, 1987; Lenzi, Lenzi & Sobral, 1987; Lenzi et al., 1997; Lee & Lee, 2005). Camundongos
‘selvagens’ e nocauteados para IL-5, expostos à infecção percutânea com cercárias de S. mansoni e
sacrificados nove (aguda) e 16 (crônica) semanas após a infecção, não mostraram diferenças na carga de
parasitos (vermes adultos) e de ovos nos tecidos, indicando que a IL-5 não atua no estabelecimento da
infecção em camundongos, apesar da ablação quase que total da reação eosinofílica em fígado e pulmão
(Brunet et al., 1999; Sher et al., 1990; Reiman et al., 2006). Porém, o tamanho médio dos granulomas
hepáticos nos animais nocauteados para IL-5 foi significativamente reduzido, tanto na fase aguda, como
na crônica, quando comparado com os animais-controle, refletindo provavelmente a ausência de eosinófilos.
Contudo, como ambos os grupos de animais (nocauteados e selvagens) desenvolveram granulomas menores
na fase crônica do que na aguda, IL-5 e eosinófilos não parecem participar nos mecanismos reguladores
da modulação negativa (downmodulation) (Reiman et al., 2006). Quando a composição celular dos
granulomas hepáticos foi examinada em detalhe, na nona semana de infecção, a percentagem de macrófagos
(44%) e de fibroblastos (27%) quase que dobrou nos animais nocauteados, presumidamente devido à
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quase ausência de eosinófilos (1%), contrastando com os granulomas dos animais-controle, onde eram de
20% (macrófagos), 15% (fibroblastos) e 51% (eosinófilos). A fibrose hepática, avaliada por ensaio para
hidroxiprolina, estava também significativamente reduzida nos camundongos nocauteados, em ambos os
pontos de infecção, demonstrando que a IL-5 exerce um papel relevante na patogênese da esquistossomose
(Reiman et al., 2006). A expressão de RNAm de IL-13 também aumentou no tecido granulomatoso de
ambos os grupos de animais, sugerindo a ocorrência não significativa de alteração da resposta Th2 na
ausência de IL-5. Todavia, aumento expressivo de IFN- e de seu RNAm nos animais nocauteados indicou
o desenvolvimento de uma resposta de citocina do tipo misto Th1/Th2, e incapacidade de polarizar a
reação do tipo Th2. Isso sugeriu que IL-5/eosinófilos parecem ser importantes para a polarização e
estabilização das respostas do tipo dois (Th2) em infecções helmínticas (Reiman et al., 2006). Esses autores
também observaram, avaliando a expressão de RNAm, que os eosinófilos são uma fonte dominante de
citocinas do tipo 2 (IL-4, IL-5, e IL-13). Os eosinófilos, ao aumentar a relação da razão de IL-13 versus IFN, favoreceram o aumento do número de macrófagos e fibroblastos ativados, que são importantes na
remodelação e fibrose tecidual.
Entre as várias funções dos eosinófilos (Lenzi et al., 1997; Rothenberg & Hogan, 2006; Lee & Lee,
2005; Jacobsen, 2007), cada vez mais é destacada a participação na remodelação tecidual e na limpeza de
detritos (debris scavenging) por intermédio de peroxidase eosinofílica (Horton et al., 1996), ribonuclease
da subfamília de RNAse A (ECP = eosinophil cationic protein, EDN = eosinophil-derived neurotoxin e
outras) (Rosenberg, 1998), metaloproteinases de matriz extracelular (Schwingshacki et al., 1999) e inibidor2 do ativador de plasminogênio (PAI-2 = plasminogen activator inhibitor) (inibidor de protease) (Swartz
et al., 2004). As proteínas básicas principais dos eosinófilos (MBPs = Major Basic Proteins), assim como
outras proteínas catiônicas (histonas, proteínas da vesícula seminal) exercem funções catabólicas baseadas
em sua abilidade bioquímica inusual de ligar-se a quase qualquer coisa encontrada. Nesse sentido, as
MBPs participam na limpeza de ‘lixo celular’ advindo de dano ou morte celular, atuando também nas
respostas de remodelação tecidual e inclusive estimulam angiogênese por possuírem heparanase (Lee &
Lee, 2005; Temkin et al. 2004). Os eosinófilos são também potenciais participantes na imunorregulação,
por meio da produção de várias citocinas (principalmente IL-4 e IL-13), interação com linfócitos T, inclusive
através de contatos célula-célula ou por quinureninas (kynurenines) catalisadas a partir de triptofano,
pela ação de indoleamina 2,3-dioxigenase (Odemuyiwa et al., 2004). Triptofano é essencial para o
crescimento celular. Assim, a depleção desse aminoácido inibe a proliferação celular e pode contribuir
para o desenvolvimento de linfócitos T não responsivos (Mellor & Munn, 1999) e para a limitação da
hematopoiese (Schroecksnadel, Wirleitner & Fuchs, 2003). Os eosinófilos podem também apresentar
antígenos para células T previamente expostas a antígenos, mas essa função é bem inferior àquela exercida
por células dendríticas (Van Rijt et al., 2003). Em infecção helmíntica com Strongyloides stercoralis,
Padigel et al. (2006) demonstraram que eosinófilos podem funcionar como células apresentadoras de
antígenos na indução de respostas imunológicas primárias e secundárias.
Há a possibilidade de os eosinófilos não serem a causa de estresse ou morte celular e de dano
tecidual, em áreas em que comparecem nos processos inflamatórios, como tradicionalmente são vistos,
mas sejam os primeiros respondedores a sinais liberados por células em estresse ou que estejam morrendo
(Stenfeldt & Wenneras, 2004; Lee & Lee, 2005). Podem também contribuir para o isolamento de patógenos
ou de seus produtos e esse efeito parece evidente no fenômeno de fechamento (closure) do granuloma, ao
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isolar os ovos no centro de granulomas esquistossomóticos, formando uma barreira constituída por
proteínas degranuladas e/ou eosinófilos mortos (Kephart, Andrade & Gleish, 1988; Lee & Lee, 2005; Lenzi
et al., 2006). Os eosinófilos, nos processos de imunorregulação, interagem, além dos linfócitos T, com
vários outros tipos de células, tais como células dendríticas, mastócitos, basófilos, macrófagos, neutrófilos,
células epiteliais, endotélio, células musculares lisas, fibroblastos e neurônios (Jacobsen et al., 2007).
Mais recentemente, Swartz et al. (2006), empregando dois modelos de camundongos com ‘completa
ablação de eosinófilos’, mas com persistência de IL-5, observaram que os eosinófilos não tiveram impacto
na carga parasitária, na deposição de ovos em tecido, na formação dos granulomas hepáticos (exceto pela
ausência de eosinófilos), nas enzimas hepáticas (alanina-aminotransferase e aspartato-aminotransferase) e
na fibrose tecidual (colágenos I, III, VI) em oito e 12 semanas após a infecção com S. mansoni. Apenas em
um dos tipos de camundongos desprovidos de eosinófilos (camundongos db1Gata) os autores observaram,
em granulomas hepáticos, um aumento discreto de mastócitos, na 12ª semana de infecção.
Apoptose e Granuloma

Como antes destacado, no subitem Granuloma como Exemplo de Sistema Biológico Complexo e
Possível Alvo de Modelagem Matemática, os granulomas esquistossomóticos têm uma fase neguentrópica
de crescimento e uma fase entrópica de involução até o seu desaparecimento final. Apoptose, provavelmente,
é um fator importante que ocorre nas duas fases do ciclo de vida do granuloma, seja na fase aguda ou na
fase crônica da infecção (Lundy, Lerman & Boros, 2001). As principais células constituintes dos granulomas,
monócitos/macrófagos, têm sua sobrevida fortemente influenciada por citocinas de linfócitos Th1 e Th2,
interferindo na diferenciação de monócitos para macrófagos ou atuando diretamente na indução de apoptose
(Estaquier & Ameisen, 1997). De modo geral, a resposta Th2, que exibe a secreção combinada de IL-10 e
de IL-4, resultou, em cultura de monócitos humanos, num aumento da morte dos monócitos por apoptose.
Em oposição, a resposta TH1, com secreção combinada de IL-12, IL-2 e IFN- , favoreceu a sobrevida de
monócitos mediante combinação de vários mecanismos: aumento da sobrevida dos monócitos por IL-12;
efeito redutor modesto da IL-2 na indução espontânea de apoptose, induzido por IFN- ou por IL-10
secretada por linfócitos B (Estaquier & Ameisen, 1997). Segundo Rumbley et al. (2001), os granulomas
periovulares, além de protegerem os tecidos do hospedeiro através do seqüestro de hepatotoxinas secretadas
pelos ovos (Phillips & Colley, 1978; Von Lichtenberg, 1964), podem, contrariamente, lesionar os tecidos
devido a uma resposta inflamatória mediada por células T (Lukacs et al., 1994) e, como terceiro mecanismo,
importam, ativam e, finalmente, destroem células reativas aos antígenos, durante o curso da infecção
esquistossomótica. Assim, segundo Rumbley et al. (1998, 2001), a regulação ‘específica do granuloma’
pode proteger o hospedeiro de conseqüências patológicas sistêmicas, como a fibrose, atuando como uma
organela (pequeno órgão) imunorreguladora e antipatológica, que age atuando e destruindo células reativas
a antígenos de S. mansoni durante a infecção. Linfócitos, diferente de eosinófilos, sofrem apoptose no
baço e no granuloma de camundongos infectados com S. mansoni. Os linfócitos de granulomas são mais
susceptíveis à apoptose mediada por Fas-Fas ligante do que os linfócitos esplênicos, ao contrário dos
eosinófilos. Estes, tanto no baço, como em granulomas, não sofrem apoptose in vivo devido à ausência
da expressão de Fas-ligante e não a sinais antiapoptóticos fornecidos por Bcl-2 ou Bcl-xL. Apesar de os
eosinófilos expressarem uma quantidade relativamente constante de Fas (CD95, Apo1), assim como os
linfócitos esplênicos e dos granulomas, não expressam, contudo, quantidades detectáveis de RNA FasL
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(Rumbley et al., 2001). A maior percentagem de células apoptóticas, em granulomas esquistossomóticos
murinos, foi observada na 11ª semana após a infecção, correspondendo ao pico máximo da formação do
granuloma (Rumbley et al., 2001). A apoptose de células CD4+ começou após a deposição de ovos (cinco
semanas), apareceu na fase inicial e florida dos granulomas (seis a dez semanas) e persistiu durante todo
o estágio crônico imunomodulado (16 semanas) da infecção. Não foi possível ainda estabelecer uma
correlação entre a quantidade de SEA e de apoptose intragranulomatosa (Lundy, Lerman & Boros, 2001).
O granuloma não parece ser um sítio favorável à proliferação de linfócitos, diferente do baço, pois os
mesmos ficam na fase S, mas sem atingir a fase G2/M. Então, os linfócitos em fase S abandonam o
granuloma para completar sua divisão em outro local ou ingressam em apoptose, após entrarem em
ativação (expressam altos níveis de CD69, com baixa produção de IL-2), induzida por antígeno (morte
celular induzida por ativação = activation-induced cell death – Aicd) (Lundy, Lerman & Boros, 2001;
Rumbley et al., 1998). Ao contrário do que ocorre no baço em relação à apoptose de células CD4+, células
B parecem ter um papel não expressivo na mediação da apoptose dessas células em granulomas,
compreendendo menos que 4% do total das células do granuloma) (Lundy, Lerman & Boros, 2001). A
apoptose de células CD4+ em baço, em infecção esquistossomótica murina, parece decorrer da expressão
de FasL por células B-1a (CD19+/CD5+) perante estimulação antigênica na presença de IL-4 e IL-10,
indicando uma nova função para essas células na regulação imune durante a infecção (Lundy & Boros,
2002). A apoptose de células CD4+, dependendo do modelo animal, como, por exemplo, camundongos
C57BL/6 que desenvolvem granulomas pequenos, pode decorrer de privação de fatores de crescimento e
não por morte celular induzida por ativação (Aicd). Carneiro-Santos et al. (2000) demonstraram maior
nível de apoptose de células T em pacientes com esquistossomose intestinal leve do que em aqueles com
a forma hepatoesplênica da doença, sugerindo que a apoptose T pode ser um mecanismo regulador da
atividade da doença, reforçando os achados experimentais em camundongos (Rutizky, Mirkin & Stadecker,
2003; Stadecker et al., 2004). De fato, camundongos geneticamente propensos a desenvolver patologia
granulomatosa mais grave apresentam níveis mais altos de células CD4+ em linfonodos e em granulomas,
enquanto camundongos que exibem patologia mais discreta apresentam aumento de apoptose de células
CD4+, que contribui para limitar as alterações patológicas (Stadecker et al., 2004). Todos esses estudos
não analisaram adequadamente a resposta apoptótica in situ e não estabeleceram o significado da apoptose
na regulação do granuloma (Stavitsky, 2004).
Participação Intragranulomatosa de Neuropeptídeos

Neuropeptídeos, como a substância P (SP) e a somatostatina (SOM), são pequenos polipeptídeos
encontrados em alguns nervos intestinais, células endócrinas e leucócitos do trato intestinal (Weinstock
et al., 1999). A SP é uma proteína com 11 aminoácidos, que pertence a uma classe de moléculas chamadas
de taquicinina e é derivada de uma molécula precursora denominada preprotaquicinina. A SP estimula a
célula-alvo por intermédio de um receptor de alta afinidade, denominado neurokinina 1 (NK1) (Sandor,
Weinstock & Wynn, 2003). Este neuropeptídeo é um potente vasodilatador, que regula o fluxo de sangue
intestinal e que atua também no peristaltismo intestinal, enquanto a SOM exerce profunda ação inibitória
no trato gastrointestinal, podendo causar redução na hipertensão porta e no sangramento de varizes
esofágicas, em pacientes com cirrose (Chatterjee & Van Mark, 2004). A somatostatina é um hormônio
peptídeo de 14 aminoácidos originalmente isolado do hipotálamo. Essa neurocina foi encontrada mais
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recentemente no sistema nervoso central (SNC), estômago, trato gastrointestinal e pâncreas. Em 1980, a
caracterização do gene da prosomatostatina revelou duas formas moleculares: a SOM 14 e a SOM 28. Pelo
menos cinco receptores para a somatostatina (SSTR1–SSTR5) foram identificados (Yamada et al., 1992).
Na esquistossomose mansoni murina existe um circuito regulatório de neurocinas/neuropeptídeos
caracterizado pela substância P (SP) e pela somatostatina (SOM), que operam nos granulomas e nos
órgãos linfóides, como o baço. Enquanto vários mediadores inflamatórios podem induzir a expressão de
SOM nos macrófagos do granuloma e macrófagos do baço, a SP, que é produzida pelos eosinófilos do
granuloma, inibe a síntese de SOM. Então, o balanço dessas neurocinas pode determinar a intensidade e
a natureza da resposta inflamatória e mais especificamente a regulação dos granulomas nos hospedeiros
infectados por S. mansoni (Weinstock et al., 1999; Sandor, Weinstock & Wynn, 2003).
Experimentos realizados por Weinstock et al. (1999) evidenciaram que camundongos KO para o
receptor da substância P e infectados com S. mansoni apresentam uma formação anormal dos granulomas
hepáticos. Dessa forma, a SP pode ser uma molécula-chave em lesões hepáticas e na granulomatogênese.
A SOM, por sua vez, tem ação antagônica à SP e pode ter ação terapêutica em algumas doenças do
trato gastrointestinal. A administração de SOM tem sido bem-sucedida em desordens pancreáticas e
esofagianas (Bordas et al., 1988). Uma íntima associação entre a somatostatina endógena e a fibrose
hepática foi observada por Chatterjee et al. (2004). Esses autores demonstraram a presença de receptores
da somatostatina no ovo de S. mansoni e nos estágios de verme adulto.
O antígeno solúvel do ovo (SEA) de S. mansoni desencadeia inflamação hepática e fibrose. Níveis de
somatostatina podem inibir a produção do antígeno solúvel do ovo, mediante interação com os receptores
de somatostatina na superfície do ovo, além de regular o nível da fibrose. Estudos de Reynaert et al.
(2001) demonstraram a presença de três receptores para a somatostatina (SSTRs 1, 2 e 3) nas células
hepáticas estrelares de ratos. Esses receptores para a somatostatina podem funcionar como alvos
terapêuticos para redução da fibrose hepática, ao passo que o tratamento com somatostatina exógena
diminui a produção de colágenos I e III e de alfa-actina do músculo liso. Provavelmente a somatostatina
exerce suas ações inibitórias (antifibrosante) e antiapoptóticas sobre células hepáticas estelares através
dos SSTRs, especialmente SSTR2 (Song et al., 2004).
O potencial da somatostatina na modulação da patologia da esquistossomose tem sido alvo de alguns
estudos. S. mansoni apresenta receptores para esse neuropeptídeo, indicando que os níveis circulantes de
somatostatina podem influenciar a fibrose hepática causada por esse parasita. Em um estudo de Chatterjee
et al. (2005), no qual foram administradas doses exógenas de somatostatina em camundongos infectados
por S. mansoni, a fibrose gerada foi menor quando comparada aos animais-controle. Leucócitos do granuloma
esquistossomótico expressaram principalmente SST2 (Elliott et al., 1999).
Além da somatostatina e da substância P, o peptídeo vasoativo intestinal (VIP) é também encontrado
em granulomas. Trata-se de um neurotransmissor do cérebro e de nervos periféricos. O VIP é produzido
por macrófagos no granuloma esquistossomótico. Esplenócitos e células do granuloma possuem receptores
VIP, que são de dois tipos: VIP 1 e VIP 2. O VIP diminui a proliferação de células T induzidas por SEA e a
produção de células CD4+ dependentes da produção de IL-2 (Metwali et al., 1993a).
Apesar de o granuloma não ser inervado, os neuropeptídeos, produzidos principalmente por macrófagos,
podem compensar esse evento, atuando como um ‘componente neural granulomatoso’ e participando de
interações elaboradas com células imunes e inflamatórias, como foi apresentado por Weinstock et al.
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(1999) e Sandor, Weinstock & Wynn (2003). A detecção in situ em granulomas hepáticos mostrou que
SP, somatostina e sinaptofisina são produzidas principalmente na região periférica de granulomas
exsudativos, ou também na região central, no caso da SP, sendo monócitos/macrófagos as células
responsáveis (Lenzi et al., 2006; Andrade-Costa & Lenzi, dados não publicados) (Figuras 17-20).
Figuras 17 e 18 – Expressão de sinaptofisina na zona periférica de granulomas exsudativo-produtivos
hepáticos, em camundongos Swiss Webster com sessenta dias de infecção

Foto: H. L. Lenzi e Tatiane Andrade Costa (imunofluorescência lida em confocal).

Figuras 19-20 – Expressão de substância P nas zonas periférica e central de granulomas exsudativoprodutivos hepáticos, em camundongos Swiss Webster com sessenta dias de infecção. As células
fortemente marcadas na zona central correspondem a macrófagos

Foto: H. L. Lenzi e Tatiane Andrade Costa (imunofluorescência lida em confocal).
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Granulomas esquistossomóticos murinos isolados mostraram também conter atividade promotora de
crescimento neural, em cultura, que foi parcialmente abolida com anticorpo anti-NGF (neural growth factor),
sugerindo que NGF não é o único fator neurotrófico presente em granuloma esquistossomótico. Esse fator,
em granuloma, é provavelmente produzido por macrófagos e fibroblastos. Seu papel no granuloma ainda
está para ser determinado, porém sabe-se que estimula a degranulação de mastócitos, aumenta a expressão
de receptores de IL-2 em linfócitos humanos em cultura, estimula a diferenciação basofílica dependente de
T e a proliferação de linfócitos esplênicos de ratos (Varilek, Weinstock & Pantazis, 1991).
Adipocinas

Outras citocinas, como as adipocinas, derivadas principalmente do tecido adiposo, regulam a fibrose
hepática. A leptina é necessária para a ativação das células estrelares hepáticas e o conseqüente
desenvolvimento da fibrose (Potter, Rennie-Tankesley & Mezey, 2003). Entretanto, uma adipocina antagonista,
a adiponectina, inibe a fibrogênese no fígado in vitro e in vivo (Battaler & Brenner, 2005).
A leptina é também um mediador endócrino, que é parcialmente regulado por outros hormônios,
como insulina, corticoesteróides, esteróides sexuais e principalmente testosterona. Outros, como os
hormônios do crescimento e o tireoidiano, podem estar envolvidos com a síntese de leptina (Wauters,
Considine & Van Gaal, 2000). É possível também que o sistema nervoso simpático possa regular a produção
de leptina através de adrenoreceptores â3 (Trayhurn et al., 1998). Ainda é desconhecida qual a relação
funcional entre a leptina e os neuropeptídeos localizados no interior dos granulomas, como a SP, SOM e
VIP (Weinstock et al., 1999; Sandor, Weinstock & Wynn, 2003; Lenzi et al., 2006).
A adiponectina possui algumas funções efetoras fisiológicas com ação antitumoral, agindo como
molécula inibitória da angiogênese, induzindo apoptose por intermédio de uma sinalização dependente de
caspase (Ding et al., 2005). Enquanto a leptina ativa as células estrelares hepáticas (HSCs) e induz a
fibrose, a adiponectina inibe a proliferação das HSCs. Por isso, como a somatostatina, a adiponectina tem
sido utilizada em abordagens terapêuticas para inibir a fibrogênese.
Existe contradição na literatura sobre a localização das moléculas precursoras da leptina. Potter et
al. (1998) e Ding et al. (2005) demostraram que apenas as células estrelares hepáticas ativadas, e não as
quiescentes, eram capazes de produzir essa adipocina. Dessa forma, células de Kupffer e hepatócitos não
seriam locais de produção da leptina. Recentemente, Lenzi et al. (2006) mostraram que granulomas
esquistossomóticos do tipo exsudativo-produtivo expressam grande quantidade de leptina e de seu receptor.
A leptina foi localizada nas três zonas do granuloma, enquanto os receptores de leptina predominaram na
zona externa. Porém, pouco se sabe ainda sobre a ação de adipocinas na modulação do granuloma.
Influência do Ambiente ou do Órgão na Modulação do Granuloma

Dependendo do órgão em que os granulomas são formados, eles apresentam variações estruturais e
celulares e se comportam de modo diferente em relação ao fenômeno modulatório. Essas variações
dependem também do modelo animal utilizado. Por exemplo, em Swiss Webster, a alteração estrutural
diferencial mais evidente entre os granulomas hepáticos e de outros órgãos (pulmões, intestino, pâncreas,
mesentério, omento) é a presença, em fígado e de modo mais proeminente nos granulomas exudativoprodutivos, de uma zona externa com freqüente metaplasia hematopoética (Byram, Imohiosen & von
Lichtenberg, 1978; Borojevic, Stocker & Grimaud, 1981; Lenzi, Sobral & Lenzi, 1987; Lenzi et al., 1995)
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(Figuras 21, 22). Esse evento, em nossa experiência, foi encontrado somente uma vez em granulomas
pulmonares e nunca em granulomas intestinais, pancreáticos e de outras localizações. Hematopoese
extramedular também não foi verificada em granulomas hepáticos de Calomys callosus (Rodentia: Cricetidae)
(Lenzi et al., 1995). Em relação à modulação, granulomas pulmonares, em camundongos com desvios
vasculares (shunts), não sofrem modulação negativa, como é observada em fígados dos mesmos animais,
na fase crônica da infecção (Souza Vidal, Barbosa Jr. & Andrade, 1993). Granulomas pulmonares em
camundongos com desvios porto-cava eram resistentes à regulação negativa por anti-IL-4, enquanto que
granulomas provocados por ovos injetados intravenosamente eram modulados. Essa diferença foi atribuída
à baixa potência antigênica dos ovos injetados, comparados com aqueles postos, in situ, pelos vermes
adultos (Eltoum et al., 1995). Weinstock & Boros (1981) observaram que, nas infecções crônicas, no fígado,
cólon e placas de Peyer em íleo ocorria uma diminuição espontânea no tamanho da resposta granulomatosa
a ovos recém-gerados (modulação). Essa modulação era mais precoce, no transcurso da infecção, em cólon
e placas de Peyer que no fígado. Por outro lado, granulomas em íleo eram menores que nos demais órgãos
e não sofriam modulação na fase crônica da infecção. Posteriormente, Weinstock & Boros (1983) mostraram
que há diferenças na composição e função dos granulomas, a depender do órgão em que são originados. Os
granulomas hepáticos continham, percentualmente, um número maior de linfócitos T (11,2 ± 2,1) e B (4,0
± 1,5), eosinófilos (54,0 ± 4,0), macrófagos (29,8 ± 3,7) e mastócitos (< 1%), enquanto que granulomas em
íleo eram compostos essencialmente por macrófagos (75,7 ± 3,5), com número pequeno de células T (2,5 ±
1,2) e ausência virtual de células B (< 1%). Em granulomas colônicos predominavam macrófagos, eosinófilos
e linfócitos T. O padrão de distribuição dos linfócitos T e B, em granulomas, também variava de acordo com
os órgãos. Em contraste com os granulomas hepáticos, granulomas colônicos e em íleo freqüentemente
encontravam-se desprovidos de um halo linfocitário externo. Funcionalmente, granulomas hepáticos, isolados
em cultura, produziam MIF (macrophage inhibitory factor), enquanto que cultura de granulomas colônicos
ou em íleo isolados produziam pouco ou nenhum MIF. Jacobs et al. (1998) confirmaram que os granulomas
hepáticos eram acentuadamente maiores em volume que os colônicos e em íleo, tanto na fase aguda como
na crônica (13 a 16 semanas após a infecção). Os granulomas colônicos, por sua vez, eram maiores que os
em íleo. Um declínio progressivo no volume médio dos granulomas hepáticos e colônicos foi verificado
durante a infecção crônica. Essa modulação negativa não ocorreu nos granulomas em íleo. Não foram
encontradas diferenças significativas, do ponto de vista morfológico, na expressão (modulação positiva) de
moléculas de adesão (I-CAM-1, LFA-1, VLA-4 e VLA-6), quando comparados granulomas hepáticos com
intestinais. Porém, aqueles autores (Jacobs et al., 1998; Jacobs & Van Marck, 1998) observaram
imunorreatividade para sindecan-1 tanto nos granulomas em íleo como nos colônicos, em aparente contraste
com os achados de Weinstock & Boros (1983), os quais não detectaram células B em granulomas em íleo e
encontraram apenas um número moderado de células B em granulomas colônicos. Todavia, esses autores
não especificaram a origem dos marcadores usados para células B. Nos granulomas em íleo, que não
apresentam células B não estimuladas (naive), células B estimuladas por antígenos (antigen-driven), positivas
para sindecan-1, estavam presentes em íntima associação com macrófagos portadores de antígenos ovulares
(Jacobs et al., 1998). Silva et al. (2000) também confirmaram o comportamento variável dos granulomas,
conforme o ambiente em que se situavam. Verificaram a ocorrência de modulação apenas em granulomas
hepáticos, desde que granulomas pulmonares e intestinais, formados ao redor de ovos maduros, não mudaram
em tamanho e aparência no transcurso da infecção. Todavia, o componente matricial estudado (colágenos
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tipos I, II e IV, fibronectina, laminina, proteoglicanos e elastina) foi encontrado em todos os granulomas e
em todos os órgãos examinados (fígado, pulmões e intestino). Contudo, os granulomas intestinais costumam
ser menos fibrogênicos (Dunn & Kelley, 1979; Grimaud et al., 1987), contendo menos colágenos que os
hepáticos e, após tratamento (100 mg de oxamniquine e duas doses de 200 mg de praziquantel), involuem
mais rapidamente (Santos, Barbosa Jr. & Andrade, 1992). Cheever (1965b) chamou a atenção para a escassez
de fibras reticulares nos granulomas pulmonares quando comparados com os hepáticos. De fato, a fibrose
formada nos granulomas pulmonares alveolares é mínima e aparece na periferia dos granulomas. Durante
a involução, essa fibrose desaparece completamente, juntamente com as células inflamatórias (Souza Vidal,
Barbosa Jr. & Andrade, 1993). Em Calomys callosus (Lenzi JA et al.,1995), os granulomas esquistossomóticos
hepáticos são pequenos, atingindo apenas 27% do volume dos granulomas hepáticos observados em Swiss
Webster. São compostos principalmente por macrófagos grandes e imaturos, freqüentemente repletos de
pigmento esquistossomótico, caracterizando um tipo de granuloma exudativo-macrofágico, sem ocorrência
de mastócitos. Por outro lado, os granulomas intestinais de C. callosus são semelhantes aos de camundongo
e exibem mastócitos (Lenzi JA et al., 1995). Parece que os granulomas hepáticos em C. callosus carecem de
sinais de hipersensibilidade, embora esse cricetídeo não seja atímico (Lenzi JA et al., 1995).
Figuras 21 e 22 – Presença de hematopoese extramedular na zona periférica de granuloma
esquistossomótico hepático exsudativo-produtivo (Fig. 21), em Swiss Webster, e ausência em granuloma
intestinal (Fig. 22) (Fig. 21: Giemsa de Lennert; Fig. 22: Picrosirius)

Influência de Fatores Congênitos no Granuloma via Placenta e Aleitamento

Duas situações diferentes ocorrem em áreas endêmicas: somente poucos indivíduos desenvolvem a
forma hepatoesplênica crônica grave; a forma clínica clássica de infecção toxêmica aguda não é encontrada
em residentes de áreas endêmicas, mas sim em pessoas, especialmente jovens, que eventualmente visitam
essas áreas (Bina & Prata, 1984). Essas duas situações decorrem de mecanismos diversos, uns agravando
a doença e, outros, atenuando-a, e ambos podem ser influenciados por fatores congênitos ou genéticos
(no pré-natal) ou pelo aleitamento (no pós-natal) (Lenzi et al., 1987). Vários trabalhos mostraram a passagem
de anticorpos (alguns com atividade antiidiotípica) e/ou antígenos de mães infectadas para seus conceptos
através da placenta (Lees & Jordan, 1968; Hyllier et al., 1970; El-Raziky et al., 1978; Abbassy et al., 1978;
Carlier et al., 1980; Novato-Silva, Gazzinelli & Colley, 1992; Romia et al., 1992; Hassan et al., 1997;
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Attallah et al., 2003) ou do ‘leite materno’ (Santoro et al., 1977; Noureldin & Shaltout, 1998; Attallah et
al., 2003). Todavia, a dificuldade de investigar o efeito desses fatores congênitos na infecção em humanos
incentivou o estudo em murinos, onde foram relatados resultados contraditórios. Esses variaram desde a
verificação de nenhum efeito, quando em comparação com o grupo-controle (Weinmann, 1960; Taylor,
Denham & Nelson, 1971), imunotolerância (Lewert & Mandlowitz, 1969; Hang, Boros & Warren, 1974),
piora da infecção (Borojevic, Santoro & Grimaud, 1977), resistência parcial (Beltrão, 1979) ou uma rápida
modulação nas lesões periovulares, formando granulomas precocemente fibróticos (Andrade & De Azevedo,
1987), ou diminuição em áreas de necrose coagulativa no fígado, número menor de ovos no intestino
delgado e presença predominante de granulomas exsudativos, os quais eram também menos intensos, do
que granulomas em estágio exsudativo-produtivo vistos nos grupos-controle (Lenzi JA et al., 1987). Lenzi
JA et al. (1987) observaram que as conseqüências, sobre a infecção, resultantes de fatores congênitos via
placenta ou aleitamento são variáveis, dependendo se são analisadas no início, no meio ou após o
período de aleitamento. Montesano et al. (1999a) expuseram camundongos CBA/J, com menos de 24 horas
de idade, a anticorpos antiidiotipos anti-SEA e observaram diminuição significatica no tamanho dos
granulomas e nos níveis de fibrose hepática. Há poucos estudos na literatura que versam sobre a
transferência de anticorpos, pela placenta e/ou aleitamento, da mãe para fetos ou camundongos recémnatos (Bruijning & de Vries, 1987; Lenzi JA et al., 1987; Maghraby, Mohamed & Abdel-Salam, 2005).

Telomerase e Granuloma1
A telomerase é uma ribonucleoproteína capaz de restabelecer as regiões teloméricas, ou seja, as
extremidades dos cromossomos por meio de sua atividade de transcriptase reversa (Blackburn, 2005b).
Dentre suas diversas funções, a mais conhecida é a de manutenção da integridade dos telômeros, que se
caracteriza em mamíferos, pela repetição dos nucleotídeos (TTAGGG)n. Essa região conjugada a algumas
proteínas formam uma volta na ponta dos cromossomos, o que os protege da degradação (Bekaert, Derradji
& Baatout, 2004; Blackburn, 2005b). Além disso, mantém também algumas regiões gênicas próximas às
pontas teloméricas silenciadas (Ohyashiki et al., 2002; Blackburn, 2005b; Li et al., 2005). A perda dos
telômeros pode acarretar então o evento conhecido como crise telomérica. Esse estado pode derivar nas
conhecidas instabilidades genéticas, tanto comportamentais quanto estruturais, modificando a expressão
de genes que estavam silenciados, ou induzir o silenciamento de genes previamente ativos e propiciar a
fusão de telômeros, acarretando aberrações genéticas como as translocações (Blackburn, 2001).
Os telômeros estão envolvidos em mecanismos intrínsecos celulares, conhecidos como ‘relógio
molecular’ (Akiyama et al., 2004). A cada ciclo celular há uma perda da região telomérica e, quando há
um encurtamento exacerbado desta região, a célula perde o potencial proliferativo. Essa observação
mostra que existe um número de proliferações possíveis de cada célula enquanto há telômeros íntegros
(Blackburn, 2001; Klapper, Parwaresch & Krupp, 2001; Rubin, 2002), entretanto quando ocorre a crise
telomérica esta célula pode ativar os mecanismos de apoptose ou se manter em estado de diferenciação
terminal (quiescente em termos de proliferação), corroborando com o modelo proposto por Hayflic
(Blackburn, 2000; Klapper, Parwaresch & Krupp, 2001; Rubin, 2002). Esse modelo sugere que o número
de divisões é o marcapasso na vida celular e não o tempo cronológico. Além disso, sugere também que
1

Trecho de autoria de Flavia Rachel Moreira Lamarão e Milton Ozório Moraes.
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células com maior potencial de diferenciação são células que ou participam de um tecido propício a esta
função ou são indiferenciadas; já as com menor potencial multiplicativo são células em diferenciação
terminal ou senescentes (Klapper, Parwaresch & Krupp, 2001; Rubin, 2002). Existem algumas doenças,
com características de envelhecimento precoce, que estão relacionadas ao encurtamento dos telômeros,
como síndrome de Werner, síndrome de Bloom, síndrome de Down, ataxia telangiectasia, entre outros, o
que corrobora o papel de relógio molecular dos telômeros (Klapper, Parwaresch & Krupp, 2001).
Além disso, a atividade dessa enzima possui aspectos espaço-temporais importantes durante toda a
ontogênese nos mamíferos, onde geralmente é expressa em muitas células e tecidos, nas fases primordiais
do desenvolvimento (Martin-Rivera et al., 1998). Persiste, também, nas fases mais maduras, em locais
restritos em que haja uma alta taxa de células precursoras ou em constante proliferação como, por
exemplo, a medula óssea, linfonodos, testículos e ovários e, no caso em estudo, do granuloma
esquistossomótico. Porém, a atividade da telomerase não é detectada na maioria das células diferenciadas
dos mamíferos e a exacerbação da sua expressão está relacionada a neoplasias (Balckburn, 2005a) incluindo
as hematopoéticas (Ohyashiki et al., 2002), os hepatocarcinomas (Farazi et al., 2006), as metástases no
fígado de câncer colo-retal (Neal et al., 2006). Curiosamente, os comportamentos relacionados às células
imaturas são convergentes aos das células ditas transformadas, pois estas têm a capacidade de ativar
mecanismos de desdiferenciação, voltando um passo atrás em termos de plasticidade celular, com
conseqüente aumento da capacidade proliferativa (Beitzinger et al., 2006).
É importante observar que a expressão da telomerase é dificilmente detectada, em camundongos,
para reposição do estado de crise telomérica. Esses animais possuem uma proteção evolutiva onde seus
telômeros têm uma estimativa de tamanho entre 20-150 Kb enquanto os cromossomos humanos possuem
5-15 Kb (Klapper, Parwaresch & Krupp, 2001; Bekaert, Derradji & Baatout, 2004). Isso pode indicar que,
mesmo diante de um estresse proliferativo intenso, não é detectado facilmente o estado ‘crítico’. Logo,
esses animais não necessitariam do restabelecimento do tamanho dos telômeros mediante expressão da
telomerase com a mesma freqüência que os seres humanos. Essa observação pode salientar que a reação
granulomatosa esquistossomótica propicia um estado de alto estresse oxidativo (Abdallahi et al., 1999),
proliferativo (Williams et al., 2005; Lenzi et al., 2006) e de injúria ao tecido hospedeiro (Lenzi et al., 1998;
Abdallahi et al., 1999; Chiarini et al., 2006) nos animais infectados.
A reação granulomatosa, mesmo sendo uma reação localizada, é acompanhada de reação sistêmica
expressa por intensa reação na medula óssea e por vários focos hematopoéticos extramedulares envolvendo
o organismo como um todo (Lenzi et al., 2006). As diferentes fases da reação granulomatosa resultam em
expressões que refletem, como resultante final, os padrões internos, como mencionado no subitem Modelos
Internos, e em todas as suas fases há um balanço entre injúria do tecido hospedeiro, recrutamento de
células imaturas, a alta proliferação (com capacidade, inclusive, de hematopoese extramedular), formação
de matriz extracelular e apoptose) (Lenzi et al., 1995, 2006; Rossi et al., 1999).
Esses fatores, aliados, contribuem para a formação de um novo ‘nicho’ celular, o qual possui como
característica uma fina auto-regulação das células que o ocupam e o transformam. Dessa maneira, a
telomerase tem sido apontada como um indicador comportamental, em mamíferos, para


células precursoras (Bekaert, Derradji & Baatout, 2004; Martín-Rivera et al., 1998);



células diferenciadas pertencentes a órgãos com alta renovação celular (Bekaert, Derradji & Baatout,
2004) e/ou;
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células que estão recebendo ‘de novo’ o potencial proliferativo mediante reposição das extremidades
dos telômeros e;



a atividade da telomerase e manutenção da estabilidade de telômero estão associadas com aumento
da resistência celular à apoptose (Holt et al. 1999; Zhang et al., 1999; Bekaert, Derradji & Baatout,
2004; Blackburn, 2005b; Beitzinger et al., 2006). Dessa maneira, não seria surpreendente a análise
da expressão da telomerase inserida no contexto da reação granulomatosa, uma vez que sua
expressão pode promover melhor desempenho das células participantes desse hábitat peculiar.

Conseqüentemente, a reação granulomatosa se enquadra dentro desses padrões que podem ser
analisados tanto pelo prisma imunológico, quanto pelo da morfogênese (Lenzi & Romanha, 2003). Esses
fatores, enumerados anteriormente, são evidenciados pelas análises da expressão de c-Kit, característico
de células imaturas; Ki-67 (Lenzi et al., 2006) e SmEp2 (Williams et al., 2005), representativo de células
em proliferação; e receptores para fatores de crescimento hematopoéticos, como aqueles mencionados no
subitem Fluxos, na reação granulomatosa.
A expressão da telomerase como um marcador comportamental pode representar uma nova abordagem
no entendimento da reação granulomatosa, abrindo caminhos que podem contribuir para o entendimento
da mobilização de células precursoras até o local da inflamação, a proliferação extramedular e/ou de
uma possível associação da inflamação crônica como geradora de diferentes perfis de expressão gênica,
uma vez que o estado inflamatório tem sido apontado como um precursor de instabilidades genéticas
(Abdel-Rahim, 2001; Balkwill & Mantovani, 2001).

Repercussão Funcional dos Granulomas Hepáticos
Bloch, Wahab & Warren (1972), com uso de microscopia in vivo, analisaram, seqüencialmente, o
fígado de camundongos infectados por vinte cercárias de S. mansoni, começando na quinta semana pósinfecção e, após, na quinta e meia; na sexta; na oitava; na décima; na décima-oitava e meia; na décimanona; na vigésima e na vigésima-primeira semanas. Os aspectos mais marcantes durante o curso da
infecção foram: fluxo sanguíneo rápido e não pulsátil na microvasculatura hepática; presença de parênquima
morfologicamente normal em relativa proximidade aos granulomas; e presença de microvasos atípicos
nos granulomas. Os ovos foram observados na maioria dos ramos periféricos da veia porta, onde bloqueavam
parcial ou completamente o fluxo. Somente o tecido hepático imediatamente adjacente aos granulomas
estava anormal. Esta anormalidade era expressa por células hepáticas e sinusóides distorcidos. Os
hepatócitos estavam comprimidos e com contorno irregular, enquanto os sinusóides eram tortuosos.
Bloch, Wahab & Warren (1972) procuraram, então, avaliar a influência da embolização ovular na função
do órgão. Consideraram a unidade funcional do fígado a menor massa de tecido que contém todas as
estruturas que participam nas funções do órgão e que não correspondem ao lóbulo hepático. Essa unidade
consiste da massa de tecido cujo eixo está localizado no centro de cada sinusóide, que interliga uma
vênula interlobular portal e uma veia central ou sublobular. O volume dessa unidade é delimitado por
um raio, que se estende do centro de um sinusóide ao centro das trabéculas hepatocitárias imediatamente
adjacentes. Com isso, delimita-se uma massa de tecido hepático, cujo raio consiste de um sinusóide com
metade das células hepáticas em cada lado do vaso. O comprimento da unidade, um cilindro, sempre
começa na junção de um sinusóide com uma vênula interlobular portal e usualmente se estende até a
junção sinusoidal com uma vênula central, podendo se estender até uma vênula sublobular (esse

604 | Schistosoma mansoni E ESQUISTOSSOMOSE: UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR

comprimento é ajustado dinamicamente). A unidade pode, na sua origem, ser acoplada por um pequeno
ramo arterial, correspondendo à porção terminal do sistema arterial hepático. Além disso, a unidade
contém também um espaço perisinusoidal circunferente, que se conecta com o sistema linfático, os
canalículos biliares e nervos (simpáticos e parassimpáticos sensoriais) (Bloch, 1970) (Figura 23). O volume
de tal unidade, em camundongos, é de aproximadamente 158.200 m3, baseado no cilindro de comprimento
médio de 350 m, com raio médio de 12 m (volume de um cilindro = r2h) (Bloch, Wahab & Warren,
1972). Assim que um ovo se aloja no segmento terminal de uma vênula interlobular portal, que tem
diâmetro médio em torno de 40 m a 50 m (semelhante ao tamanho do ovo), compromete o fluxo
sanguíneo de dez a vinte unidades funcionais, provocando desde sua completa parada à redução moderada,
determinando anóxia das unidades comprometidas (Figura 24). Assim, a anóxia provocada por um único
ovo pode interferir no metabolismo de um volume de células hepáticas correspondente a 89.000 m3 por
unidade funcional e com um volume celular mínimo de 890.000 m3 (Bloch, Wahab & Warren, 1972).
Supondo que cada ovo bloqueie dez unidades funcionais e que substâncias tóxicas não sejam liberadas
pelos ovos, numa infecção com vinte cercárias, 830, 176.230 e 273.600 unidades funcionais foram
comprometidas na quinta, décima e vigésima semanas de infecção, respectivamente. Assumindo que o
fígado de camundongo contenha aproximadamente 4,5 x 106 unidades funcionais, na vigésima semana de
infecção o máximo de efeito provocado somente pelos ovos foi de apenas 6% (273.600) do total das
unidades funcionais, justificando por que camundongos infectados por S. mansoni não costumam apresentar
alterações significativas nas funções hepáticas (Bloch, Wahab & Warren, 1972; Warren, 1968). Mesmo
quando ocorre um grande influxo de ovos para o fígado (± 25 mil), menos de 10% do total das unidades
hepáticas são comprometidas, sendo um número insuficiente para alterar as funções hepáticas (Bloch,
Wahab & Warren, 1972). As conseqüências da formação de granulomas, por outro lado, são mais
profundas, interferindo na circulação hepática, como será visto a seguir.
Figura 23 – Desenho de uma Unidade Funcional Hepática, segundo Bloch, Wahab & Warren (1972)

Obs.: Unidade funcional: raio = 12m; comprimento = 350 m; volume =±158.200 m3 (área em amarelo).
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Figura 24 – Desenho exemplificando as conseqüências anatomofuncionais de um único ovo de S. mansoni
embolizado para o fígado, segundo Bloch, Wahab & Warren (1972)

Obs.: um ovo compromete 10-20 unidades funcionais.

Vascularização dos Granulomas Hepáticos
Inicialmente, os granulomas, ao se formarem, são avasculares, podem até quase triplicar o peso do
fígado e se interpõem entre os vasos interlobulares portais e os sinusóides (Bloch, Wahab & Warren,
1972; Warren, 1972). Posteriormente, os granulomas e o tecido fibrótico resultante tornam-se
vascularizados. Os novos vasos cursam do espaço interlobular para os sinusóides e o fluxo parece ser
predominante ou exclusivamente arterial (Bloch, Wahab & Warren, 1972). Esses neovasos podem originarse de segmentos terminais das artérias hepáticas, de vasa vasorum de vasos portais, do sistema vascular
biliar, de vasos venosos interlobulares ou de sinusóides (Bloch, Wahab & Warren, 1972; Andrade &
Cheever, 1971; Bogliolo, 1957). Parise et al. (1985), ao estudarem a expressão de proteínas de membrana
e de pró-colágeno do tipo III em secções de fígados de camundongos infectados por S. mansoni, observaram
que laminina e colágeno IV somente eram evidentes em novos vasos formados na periferia dos granulomas.
Posteriormente, Lenzi, Sobral & Lenzi (1988), utilizando imunomarcações de secções hepáticas de
camundongos com antígeno relacionado ao fator VIII, observaram, em camundongos infectados, a presença
de células endoteliais na periferia e mesmo dentro de granulomas. A presença de angiogênese em
granulomas hepáticos esquistossomóticos foi mais bem demonstrada por Baptista & Andrade (2005), por
meio de imunomarcações, estudo ultra-estrutural e por injeção, no sistema porta, de tinta da Índia.

Significado do Pigmento Esquistossomótico
Estima-se que uma fêmea adulta de S. mansoni seja capaz de ingerir 330 mil hemácias por hora, ao
passo que um macho adulto pode ingerir cerca de 39 mil hemácias por hora (Lawrence, 1973), utilizando
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tanto as moléculas de globina da hemoglobulina, como o heme, para seu crescimento (Cheever & Weller,
1958; Bogitsh & Carter, 1977; Foster & Bogitsh, 1986; Zussman, Bauman & Petruska, 1970). Após a
ingestão, as hemácias são rompidas pela ação de hemolisinas presentes no esôfago do parasito (Bogitsh,
1978; Kasschau & Dresden, 1986). A hemoglobina liberada no esôfago passa então para o intestino, onde
é degradada no meio extracelular por enzimas proteolíticas do tipo catepsina (Brindley et al., 1997;
Brinkworth et al., 2001). Uma hemoglobinase ácida possibilita que os esquistossomos clivem as cadeias
a e b da globina e utilizem os fragmentos como fonte de aminoácidos para a síntese de proteínas,
particularmente aquelas associadas com a ovogênese (Grant & Senft, 1971; Sauer & Senft, 1972; Senft et
al., 1980). Durante esse processo de digestão de hemácias, heme ou seus subprodutos são regurgitados
pelos vermes, como pigmento esquistossomótico, para a circulação. Esse pigmento foi claramente
caracterizado como hemozoína (Hz), sendo as fêmeas muito mais eficientes que os machos em converter
o heme em hemozoína: elas detoxificam mais de 50% do heme total em Hz, enquanto os machos convertem
apenas 10% (Oliveira et al., 2000). As fêmeas têm uma atividade de agregação do heme maior que os
machos, responsável pela maior quantidade de pigmento encontrada nelas. No entanto, os machos podem
utilizar outros mecanismos para a detoxificação do heme, como a degradação do heme pela heme oxigenase
(Ryter & Tyrrel, 2000) ou pela mediação da glutatione reduzida (Atamma & Ginsburg, 1995), explicando
assim sua capacidade reduzida de converter o heme em Hz, quando comparada com a das fêmeas (Oliveira
et al., 2000). De fato, a hemozoína é um agregado de heme e sua formação parece constituir um mecanismo
protetor contra a toxicidade do heme, tranformando-o, por arranjo estereoquímico, num substrato menos
acessível à participação em reações de oxidação-redução (Oliveira et al., 2002). Assim que o pigmento cai
na circulação, passa a ser retirado do plasma pelas células de Kupffer do fígado e por outros componentes
do sistema reticuloendotelial, principalmente no baço (Maines & Senft, 1981; Grimaud, Borojevic & Araújo
dos Santos, 1976). Na patologia experimental da esquistossomose, a quantidade de pigmento é proporcional
ao número de vermes adultos presentes no hospedeiro e à duração da infecção e não está relacionada com
a quantidade de ferro (Kloetzel & Lewert, 1966; Ramadan & Michael, 1969). Capron et al. (1965) propuseram
uma relação causal entre os depósitos de pigmento e fibrogênese em fígado. Todavia, Andrade (1965) e
Stenger, Warren & Johnson (1967) observaram ausência de fibrogênese ao redor de células carregadas de
pigmento. Lenzi JA et al. (1995) observaram que, em Calomys callosus infectados por S. mansoni, os
granulomas hepáticos eram ricos em macrófagos com pigmento esquistossomótico e pobres em fibras
reticulares e colagênicas. Em granulomas hepáticos murinos, inicialmente os macrófagos com pigmento
localizam-se na periferia, podendo posteriormente adentrar o interior dos granulomas (Figura 25).
Macrófagos túrgidos de pigmento constituem os últimos elementos a desaparecerem na involução dos
granulomas hepáticos murinos (Lenzi et al., 1998) (Figura 26). Ainda não se sabe por que granulomas
esquistossomóticos intestinais não exibem a presença de pigmento. A fagocitose, por monócitos humanos,
de hemozoína de Plasmodium falciparum, que é semelhante à HZ de S. mansoni (Oliveira et al., 2000;
Chen, Shi & Sullivan Jr., 2001), prejudica sua função de geração de produtos do oxigênio (oxidative
burst), a habilidade para repetir a fagocitose, a atividade da proteína quinase C, a expressão de antígenos
de tipo II do sistema de histocompatibilidade principal, de CD54 e CD 11c, bem como inibe a atividade
Nadph-oxidase (Schwarzer & Arese, 1996; Schwarzer et al., 1992, 1998). Por sua vez, aumenta os níveis
de lipoperóxidos, de 4-hidroxinonenal, de fator de necrose tumoral-a, de interleucina-1b, interleucina-6 e
proteínas inflamatórias dos macrófagos dos tipos 1a e 1b (MIP = macrophage inflammatory proteins)
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(Pichyangkul, Saengkrai & Webster, 1994; Schwarzer et al., 1996; Arese & Schwarzer, 1997). Utilizando
macrófagos peritoneais, contendo Hz de Plasmodium chabaudi, Scorza et al. (1999) observaram que o
pigmento afetou o processamento de antígenos e as funções moduladoras dos macrófagos, sendo um
fator importante na imunossupressão associada à malária.
Figura 25 – Grande quantidade de pigmento esquistossomótico, localizado principalmente na zona
periférica de granulomas esquistossomóticos hepáticos e em células de Kupffer, em Swiss Webster
(fragmento de fígado murino esmagado entre duas placas de vidro e não corado, por estereomicroscopia)

Figura 26 – Granulomas esquistossomóticos hepáticos involutivos, em camundongos Swiss Webster com
um ano de infecção, constituídos por agregados de macrófagos repletos de pigmento esquistossomótico e
circundados por um halo delgado de colágeno intersticial (Picrosirius)
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Teleologia ou Finalidade do Granuloma
O granuloma opera como uma interface híbrida entre dois seres filogeneticamente diferentes – um
trematódeo (S. mansoni) + um hospedeiro invertebrado (molusco) ou vertebrado (homem, camundongo,
outros), tentando favorecer uma coabitação simbiótica entre eles (Lenzi JA, 1998). Ele não se forma para
atacar o ser coabitante, mas serve para proteger o hospedeiro de produtos antigênicos e/ou tóxicos originados
pelo agente granulomatogênico (miracídio no interior do ovo) (Reis & Andrade, 1987). Neste sentido, sua
estrutura organóide está densamente arranjada, visando atuar como uma barreira eficiente. Além de
integrinas e moléculas da superfamília das imunoglobulinas (Ritter & McKerrow, 1996; Jacobs & Van
Marck, 1998; Jacobs et al., 1997a, 1997b, 1998; Romanha, 1999), as células do granuloma estão também
conectadas por:


junções comunicantes (gap junction). Essas junções conectam funcionalmente duas células
adjacentes e são formadas por conéxons (= estruturas tipo canais, que possibilitam a passagem de
pequenas moléculas, de aproximadamente 1,2 kDa, entre células). Foram demostradas, pela primeira
vez, em granuloma, por Lenzi et al. (2006), por detecção in situ de conexina 43 (proteína que faz
parte dos conéxons);



junções de oclusão (tight junction) que controlam a passagem de substâncias entre duas células
adjacentes (via paracelular). No granuloma, foram reveladas por intermédio de anticorpo contra
ocludina (= fosfoproteína integral de membrana que interage com uma proteína transmembranosa
da célula adjacente, chamada claudina) (Lenzi et al., 2006);



moléculas de adesão dependentes de Ca2, como as caderinas, que juntam célula-célula. Assim, o
granuloma constitui uma estrutura esférica altamente organizada, com consumo energético mínimo
e baixa entropia, que circunscreve o ovo e seus produtos, atuando como uma barreira biológica
eficiente, protetora dos tecidos adjacentes (Lenzi JA, 1998).

Em suma, o granuloma se adequaria à idéia de complexidade organizada (Weaver, 1948; Johnson,
2003), segundo a qual o sistema segue regras específicas e, por meio da interação de seus componentes,
cria um macrocomportamento distinto, arrumando-se de forma específica ou, com o tempo, formando um
padrão específico. Esse tipo de comportamento parece predominante na natureza. O problema de ‘complexidade
desorganizada’ seria mais adequado à resposta inflamatória clássica. Ou seja, o sistema (ou a resposta) é
complexo porque há muitos agentes se inter-relacionando, mas é desorganizado porque não cria qualquer
comportamento de nível superior, além de amplas tendências estatísticas (Johnson, 2003).

PATOLOGIA EXTRA-HEPÁTICA
Intestino
O surgimento de ovos imaturos no intestino, no transcurso da infecção, apareceram, pela primeira
vez, tanto em Swiss Webster, como em Calomys callosus, a partir do 31o dia após inóculo, enquanto que
ovos maduros foram detectados no 35o em C. callosus e no 36º em Swiss Webster (Lenzi, 1998). O início
da eliminação de ovos nas fezes de C. Callosus e de Swiss Webster foi verificado por Lenzi (1998) aos 35o
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e 40o dias, respectivamente, antecedendo em oito dias o período de pré-patência, em C. callosus verificado
por Mello (1979/1980), e coincidindo, em Swiss Webster, com os resultados de Mello (1979/1980) e Prata
(1957). Lenzi JA (1998) observou, em intestino de Swiss Webster, um predomínio percentual (50% a 67%)
de ovos sobre o fígado. Barreto (1961), ao infectar camundongos com quinhentas cercárias, também verificou
que, depois do quadragésimo dia, a postura ovular ocorria com maior intensidade no intestino que no
fígado. Ele atribui esse achado à presença de maior número de casais nas veias mesentéricas, fato não
observado por Lenzi JA (1998) em C. calosus, aos 45 dias de infecção. Porém, em Swiss Webster, os vermes
adultos migraram mais rapidamente para os vasos mesentéricos que nos C. callosus (Lenzi JA, 1998).
Por outro lado, camundongos C57Bl/6, infectados com apenas um par de vermes, continham, no fígado,
uma média de 79%-90% dos ovos retidos em tecidos, enquanto o intestino apresentava apenas de 10% a
21% (Cheever et al., 1994a). O estudo da distribuição de ovos ao longo do intestino revelou um número
extremamente abundante nos mesmos, em vários estágios, no intestino delgado. Durante toda a observação,
o número de ovos permaneceu sensivelmente maior nessa porção que no reto e ceco, com diminuição
também próximo ao estômago (Brener, 1956). Quanto ao estágio dos ovos, até o sexagésimo dia
predominavam os ovos imaturos, porém, entre o sexagésimo e o 85o dia, o número de ovos imaturos e
maduros vivos era aproximadamente igual. Ovos mortos e cascas surgiam após o sexagésimo dia (Brener,
1956). As diferenças que ocorrem nos granulomas periovulares intestinais em relação aos hepáticos
foram comentadas no subitem Influência do Ambiente ou do Órgão na Modulação do Granuloma. Bogers
et al. (2000), ao analisarem intestino de camundongos OF1 infectados com S. mansoni, no período entre
oito e 16 semanas de infecção, observaram no íleo uma inflamação difusa na mucosa, além da reação
granulomatosa, que determinava espessamento da mucosa, com alargamento (blunting) das vilosidades.
Havia também um significativo e transitório aumento no espessamento da muscular própria após 12
semanas de infecção, com infiltração de mastócitos do tipo de tecido conectivo. Ganglionite do plexo
mioentérico era também notada e, raramente, os gânglios desse plexo continham células apoptóticas. Estudos
farmacológicos de Bogers et al. (2000) mostraram também aumento significativo na contratilidade intestinal,
indicando que a infecção esquistossomótica provoca uma enterite difusa, associada com aumento da resposta
a agentes contráteis. Estudos desse mesmo grupo (Moreels et al., 2001) revelaram que em 12 e não em oito
semanas de infecção ocorria aumento da contratilidade muscular no tecido murino inflamado e diminuição
no trânsito intestinal. Fallon et al. (2000) também relataram alterações gerais no intestino de camundongos
transgênicos para IL-9, que apresentam uma forte reação TH2, expressas por aumento substancial do íleo,
associado com hipertrofia muscular, mastocitose, eosinofilia, hiperplasia de células caliciformes e aumento
na secreção de mucinas. Babuínos quenianos (Papio anubis) exibiram, segundo Farah & Nyindo (1996),
além da reação granulomatosa, em estudo por microscopias fotônica e eletrônica, hipertrofia da musculatura
lisa e atrofia vilositária. A intensidade e distribuição dessas alterações eram menos acentuadas em babuínos
previamente vacinados com cercárias atenuadas por irradiação. Por isso, esses autores sugeriram que a
análise intestinal seja incluída como um dos indicadores da eficácia de vacina. Couto et al. (2002) estudaram
o efeito de dietas hiper e hipoprotéica sobre a estrutura da mucosa jejunal de camundongos infectados com
S. mansoni, e sacrificados 12 semanas após a infecção. Animais em dieta hipoprotéica tiveram curvas
ponderais menos elevadas. Vilosidades foliáceas foram mais numerosas nos desnutridos infectados. Nas
vilosidades dos animais infectados, ocorreu significativo aumento no número de células caliciformes, porém
nenhuma diferença foi detectada entre os grupos ingerindo os dois tipos de dietas. Entre os desnutridos foi
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detectada redução do número de enterócitos, condição agravada pela infecção. Vários tipos de infecção
helmíntica, incluindo aquelas por S. mansoni, induziram, em camundongo, hiperplasia de células de Paneth
e de células intermediárias das vilosidades intestinais. O aumento no número dessas células estava,
aparentemente, correlacionado com o padrão de resposta TH2 (Kamal et al., 2002). Muller et al. (2001)
observaram perfis lipídicos (triacilglicerol e ésteres de colesterol) significativamente diminuídos em fígado
e íleo de camundongos com o progredir da infecção esquistossomótica.
A infecção esquistossomótica provoca também alterações na inervação e na vasculatura intestinal,
com repercussões funcionais (Kloetzel, 1971; Block, 1980; Varilek et al., 1991). Raramente, ocasiona
morte de neurônios intestinais (Van Nassauw et al., 2001). Do ponto de vista funcional, a infecção
esquistossomótica interfere na modulação purinérgica (adenosina e ATP) e colinérgica da atividade neural
do intestino. Em condições fisiológicas, receptores neurais A-1 de adenosina modulam a atividade colinérgica
em íleo de camundongo (De Man et al., 2003). Somatostatina (0,1-1,0 mM) inibe, de acordo com a
concentração, a contração muscular decorrente de estimulação neural, em camundongos controles não
infetados e em camundongos na fase aguda da infecção por S. mansoni (duas a quatro semanas de
infecção). Após oito semanas de infecção, o efeito da somatostatina foi menos pronunciado e, após 16
semanas, foi completamente abolido, indicando que, na fase crônica da infecção esquistossomótica, o
circuito neurorregulatório da somatostatina no intestino delgado está alterado (De Man et al., 2002). Da
oitava semana em diante, foi notado um aumento nas fibras nervosas, imunorreativas à somatostatina,
tanto nas vilosidades intestinais como nos granulomas e um aumento na intensidade de marcação de
receptores de somatostatina do tipo SSTR2A em neurônios mioentéricos colinérgicos, somatostatina
negativos. Esse fato sugere que a infecção induz uma regulação positiva dos receptores referidos. Os
níveis de somatostatina se correlacionaram negativamente com o número de ovos durante a fase aguda e
estavam elevados na fase crônica da infecção. Como já frisado antes, experimentos farmacológicos
revelaram que a esquistossomose diminui o efeito inibitório da somatostatina nas contrações neurogênicas.
Por essa razão, De Jonge et al. (2003) concluíram que a esquistossomose influencia os níveis de distribuição
e expressão de somatostatina e de SSTR2A em íleo murino, explicando o padrão alterado de sua
contratilidade, na infecção. Outro estudo mostrou que a modulação pré-juncional da atividade colinérgica
por receptores nicotínicos e de histamina tipo H1 estava alterada durante inflamação crônica intestinal
provocada por S. mansoni, em camundongos, enquanto que a modulação por receptores alfa 2 estava
preservada, trazendo mais um mecanismo para explicar distúrbios de contração muscular observados na
infecção esquistossomótica (De Man et al., 2001).
Domingo & Warren (1969) não encontraram alterações funcionais em intestino de camundongos
infectados, enquanto Vengesa & Leese (1979) e Sadek, Borges & Miszputen (1986) descreveram alterações
na absorção da glicose, no transporte de fluidos e na atividade de dissacaridase.
Mecanismo de Eliminação de Ovos pelas Fezes

Para completar a fase vertebrada do ciclo de S. mansoni, os ovos necessitam sair das vênulas
mesentéricas, e atravessar parte da parede intestinal antes de atingirem o conteúdo fecal. Essa capacidade
‘invasiva’ dos ovos de S. mansoni mereceu a atenção de vários pesquisadores durante muitos anos e
continua, contudo, sendo um problema intrigante. Kloetzel (1967, 1968) postulou que enzimas proteolíticas
liberadas por miracídios em desenvolvimento se difundem através dos poros dos ovos, facilitando a
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passagem dos ovos através dos vasos e da parede intestinal. Todavia, Pino-Heiss, Brown e McKerrow
(1985) não detectaram a presença de atividade de elastase e colagenase em ovos e miracídios de S.
mansoni, reforçando a posição de Asch & Dresden (1979), os quais argumentaram que a atividade de
colagenase de ovos vivos relatada previamente por Smith (1974) devia-se à contaminação bacteriana.
Torres & Pinto (1945) sugeriram que a liberação de ovos de S. mansoni para a luz intestinal é devida ao
processo inflamatório que os circunda. Doenhoff et al. (1978, 1981, 1986) e Dunne et al. (1983) evidenciaram,
pela primeira vez, a relação entre o sistema imunitário do hospedeiro e a excreção de ovos de S. mansoni.
Animais imunossuprimidos apresentavam redução no índice de excreção de ovos para as fezes, o qual
era parcialmente restaurado mediante transferência de soro obtido em camundongos cronicamente infectados.
A recuperação era mais efetiva após transferência de células linfóides (Doenhoff et al., 1978, 1981).
Damian (1987) propôs que o granuloma funciona como um agente de deslocamento de ovos para o lúmen
das criptas intestinais, devido à mobilidade de linfócitos T, B, plasmócitos, eosinófilos, neutrófilos,
fibroblastos, macrófagos e células gigantes multinucleadas. Por outro lado, Lenzi, Lenzi & Sobral (1987),
após analisarem secções seriadas de intestino, observaram que os ovos liberados para as fezes estavam
sempre envoltos por reação inflamatória, especialmente eosinofílica e monocítico-macrofágica (fase
exsudativa pré-granulomatosa) (Figuras 27-30). Essa observação possibilitou que eles formulassem as
seguintes explicações (Lenzi et al., 1991):


os ovos somente têm chance de serem eliminados para o lúmen intestinal durante a fase exsudativa
pré-granulomatosa, quando ocorre uma intensa destruição da matriz extracelular periovular;



produtos de eosinófilos ou de eosinófilos e de monócitos-macrófagos são os responsáveis pela
corrosão da membrana basal e a destruição ou descamação das células epiteliais superpostas,
abrindo, como conseqüência, canais ou túneis de passagem dos ovos para o lúmen intestinal;



durante a fase exsudativa pré-granulomatosa, a produção de enzimas colagenase, elastase e protease
não-específica pelos macrófagos e eosinófilos destroem as fibras da matriz extracelular do córion,
criando um ambiente afibrilar e facilmente penetrável pelos ovos, possibilitando que eles sejam
passivamente ejetados para as fezes pelo peristaltismo intestinal. A infiltração mastocitária, que
ocorre na parede intestinal durante a infecção, associada à hipertrofia da camada muscular e em
associação com nervos e neuropeptídeos, provavelmente intensifica o peristaltismo intestinal,
contribuindo para a excreção ovular. Truden & Boros (1985), ao compararem os níveis de proteases
neutras (colagenase, elastase) dentro e na secreção de granulomas, verificaram que os granulomas
grandes de camundongos agudamente infectados continham e secretavam mais enzimas que
granulomas menores e imunomodulados. Lenzi et al. (1991) sugeriram que mesmo a passagem de
ovos do interior dos vasos para os tecidos é devido a mecanismos similares, isto é, destruição da
parede vascular por produtos de células inflamatórias que circundam os ovos, não dependendo
apenas da irritação mecânica provocada pelos ovos (Figuras 31, 32). O uso de dexametasona, em
camundongos infectados, provocou uma diminuição de 40% a 60% do índice de ovos por grama de
fezes/ovos retidos por grama de tecido (intestino ou intestino + fígado) (Lenzi, 1991). Às vezes
eram encontrados aglomerados de ovos na parede intestinal de animais tratados com dexametasona,
com escassa ou quase nula reação inflamatória em torno. A presença de maior número de ovos por
grama de tecido nos animais que receberam corticóide indicou que a infecção desse grupo foi mais
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intensa, não havendo inibição da postura ovular das fêmeas pelo tratamento (Lenzi, 1991). Doenhoff
et al. (1978), em resultados não publicados, referiram também o encontro de uma redução na
excreção de ovos em animais infectados e que receberam acetato de hidrocortisona, enquanto que
o número de pares de vermes e o de ovos/par de vermes depositados no fígado não foram afetados.
Figura 27 – Ovo de Schistosoma mansoni recém-eliminado para o lúmen intestinal, em Swiss Webster, e
fotografado por estereomicroscópio (seta). Nota-se também discreta congestão da mucosa

Figura 28 – Ovos de Schistosoma mansoni em processo de eliminação para as fezes de Swiss Webster,
circundados por reação pré-granulomatosa exsudativa, com formação de ondas celulares (monócitos/
macrófagos e eosinófilos), direcionadas para o lúmen intestinal (estrelas), que perfuram o epitélio
intestinal, criando túneis para a eliminação dos ovos através dos movimentos peristálticos (ver Lenzi,
Lenzi & Sobral, 1987) (hematoxilia-eosina)
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Figuras 29-30 – Ovos de Schistosoma mansoni em processo de eliminação para as fezes de Swiss
Webster, circundados por reação pré-granulomatosa exsudativa, com formação de ondas celulares
(monócitos/macrófagos e eosinófilos), direcionadas para o lúmen intestinal (estrelas), que perfuram o
epitélio intestinal, criando túneis para a eliminação dos ovos através dos movimentos peristálticos (ver
Lenzi, Lenzi & Sobral, 1987) (hematoxilia-eosina)
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Figuras 31 e 32 – Ovos de Schistosoma mansoni, em Swiss Webster, em contato com o endotélio e/ou
parede de veia portal por meio de um coxim celular, que através de suas enzimas líticas lesa a parede
vascular, facilitando a extrusão dos ovos para o território extravascular (ver Lenzi et al., 1991)

Nódulos na Serosa Intestinal e Granulomas Extratissulares na Cavidade Peritoneal

Lenzi JA et al. (2002) observaram, em Calomys callosus, o aparecimento, principalmente em machos,
de numerosos nódulos intestinais, entre 55 e 160 dias de infecção, localizados na interface entre a camada
muscular externa e a serosa intestinal (Figura 33). Os nódulos consistiam de tecido fibrovascular, formando
uma calota sobre granuloma(s) localizado(s) centralmente. Os novos vasos intranodulares derivavam da
camada vascular externa do intestino e eram positivos para laminina, condroitinsulfato, alfa-actina de
músculo liso e antígeno relacionado ao fator VIII (fator de Von Willibrand). O estroma estava composto
por células fibroblásticas e componentes da matriz extracelular (colágenos I, III e VI, fibronectina e
tenascina). Eosinófilos, macrófagos e focos hemorrágicos entremeavam-se com os fibroblastos e vasos.
Os autores chamaram a atenção para esses nódulos como excelente modelo para se estudar a fibrogênese
e a angiogênese dependentes de ovo de S. mansoni. Nódulos semelhantes e proeminentes foram também
observados por Rodrigues-Silva (1989) em Nectomys squamipes, infectados natural ou experimentalmente
com S. mansoni. Portillo & Damian (1986) referiram a presença de nódulos granulomatosos subserosos
em intestino de macacos Sanguinus fuscicollis infectados subcutaneamente com 150 cercárias de S.
mansoni e necropsiados 18 meses após a infecção. Segundo eles, os nódulos correspondiam a uma
resposta defensiva à presença, em parede intestinal delgada, de numerosos ovos seqüestrados. Nódulos
subserosos resultantes de granulomas confluentes foram também relatados em humanos e em animais
em experimentação com infecções crônicas (Kean & Dennis, 1971; Marcial-Rojas, 1971).
Nódulos que continham ovos eram encontrados também na cavidade peritoneal, onde se tornavam
necróticos. Segundo Portillo & Damian (1986), essa queda dos nódulos para o interior da cavidade peritoneal
representava um tipo mais acentuado de seqüestração. Melro & Mariano (1987) também detectaram a
presença de ovos, circundados por reação inflamatória granulomatosa, na cavidade peritoneal de
camundongos infectados com seis até 28 semanas. Análises histológica e ultra-estrutural revelaram que
esses granulomas extratissulares eram compostos principalmente por macrófagos, com células epitelióides,
eosinófilos, linfócitos e raros mastócitos. Segundo Melro & Mariano (1987), esses granulomas
intraperitoneais mimetizam a resposta celular observada na cavidade celomática de animais invertebrados
(Barracco & Menezes, 1985), demonstrando que a reação granulomatosa pode ocorrer sem a influência de
tecido conjuntivo vascularizado adjacente.
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Figura 33 – Nódulo seroso em intestino delgado de Calomys callosus provocado por agregado de três
granulomas, em dois dos quais se visualizam os ovos em seu centro (hematoxilia-eosina)

Pulmões
Experimentalmente, os pulmões não reproduzem as lesões vasculares observadas na esquistossomose
pulmonar humana (Raso & Bogliolo, 1970; Sadigursky & Andrade, 1982). Utilizando-se de vários modelos
animais, principalmente camundongos, as alterações pulmonares têm sido estudadas sob três aspectos:


lesões naturalmente desenvolvidas no transcurso da infecção;



granulomas induzidos por injeção intravascular de ovos purificados;



camundongos ‘não permissivos’, com deslocamento de vermes adultos para os pulmões.

Os dois primeiros aspectos têm sido utilizados para estudos sobre a modulação dos granulomas e
efeitos de vacinação. No subitem Influência do Ambiente ou do Órgão na Modulação do Granuloma foram
destacadas algumas diferenças entre os granulomas hepáticos que ocorrem no transcurso da infecção e
granulomas pulmonares provocados por injeção de ovos.
Ao analisar pulmões de camundongos Swiss Webster, infectados com setenta cercárias aos cinco dias
de idade e mortos, seqüencialmente, aos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120 e 160
dias (seis animais/ponto) após a infecção, Lenzi (1991) observou os seguintes aspectos: granulomas
periovulares foram, do mesmo modo que no pâncreas, detectados somente a partir de cinqüenta dias de
infecção, sendo sempre do tipo exsudativo, rico em eosinófilos e monócitos/macrófagos. Apenas em
animais com 160 dias de infecção se observou, além de granuloma exsudativo, a presença de granulomas
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compostos quase que exclusivamente por macrófagos. Surpreendeu, nesse estudo, o encontro periódico de
vermes adultos, principalmente fêmeas, em vasos arteriais intrapulmonares. Esse encontro freqüente
de vermes adultos nos pulmões, durante várias fases da infecção, denota recirculação dos parasitos, ou
sua passagem direta de vasos mesentéricos, através de vasos calibrosos do fígado, para a veia cava. Este
fenômeno merece um estudo mais aprofundado sobre sua importância nos mecanismos de proteção ou
imunopatológicos envolvidos na infecção esquistossomótica. Elsaghier et al. (1989) e McLaren (1989)
observaram que a relocação de vermes adultos nos pulmões, freqüente na cepa de camundongos 129
(WEHI/129J ou 129/OLA), ocorre nos animais não permissivos à infecção. Nos pulmões, segundo esses
autores, os vermes adultos ficam sujeitos às respostas efetoras do hospedeiro.
Ao estudar, comparativamente, Swiss Webster e Calomys callosus infectados com o mesmo número de
cercárias, aos cinco dias de idade, Lenzi JA (1998) observou um pico de ovos (por grama e totais) aos noventa
dias de infecção, tanto em relação a C. callosus quanto a Swiss Webster. Esses últimos, aos 160 dias,
apresentaram 34,2 e 38,8 vezes mais ovos do que C. callosus, tanto por grama de tecido quanto por número
total de ovos, respectivamente. Apesar desse aumento bem maior de ovos, os pulmões de Swiss Webster
tiveram pesos médios de apenas 1,1 a 1,6 vezes mais do que os pesos médios dos pulmões de C. callosus.
Coura (1979) estudou a esquistossomose pulmonar em macacos Cebus apella e em coelhos. Dos 16
macacos inoculados uma só vez com cercárias de S. mansoni, os que foram sacrificados com um, três,
seis, quinze e trinta dias após a inoculação mostraram, em estudo histopatológico dos pulmões, áreas
de congestão e pneumonite, provavelmente em decorrência da fase aguda da infecção, por passagem de
esquistossômulos pelos pulmões. Entretanto, em nenhum deles foram encontrados esquistosssômulos nos
pulmões, talvez, segundo o autor, devido ao reduzido número de cercárias inoculadas (de cem a trezentas).
Dos nove animais sacrificados com mais de quarenta dias de infecção, foram encontrados granulomas com
ovos de S. mansoni no pulmão em quatro, dois dos quais apresentavam também vermes adultos. Em outro
animal foi encontrado um granuloma do tipo corpo estranho e pigmento de Schistosoma. Um animal
apresentava microlitíases no pulmão e células espumosas. Em três animais, o pulmão era normal, embora
em um deles tenha sido encontrado no fígado o fenômeno de Hoepli periovular. Coura (1979) assinala a
presença de vermes adultos de S. mansoni no lúmen brônquico e alveolar, refletindo, segundo ele, a presença
de circulação vicariante entre o sistema arterial pulmonar e o brônquico. Observou também que, em animais
reinfectados, a reação granulomatosa periovular era mais exuberante, com células gigantes multinucleadas
e, eventualmente, visualizou a ocorrência de trombose em arteríolas pulmonares. A experiência realizada
com embolização de coelhos com ovos de S. mansoni nos pulmões demonstrou claramente a evolução
natural do granuloma, mais lenta nos animais não sensibilizados, progredindo desde a ausência da reação,
com 24 horas, até a necrose, no sétimo dia, para tornar-se mais organizado no 14o dia, com células gigantes
e epitelióides, ficando bastante definido no 28o dia (Coura, 1979).

Pâncreas2
Alterações pancreáticas em pacientes esquistossomóticos têm sido estudadas, tanto do ponto de vista
morfológico (Zaky, 1960; Firky & Abdoul-Wafa, 1962; Firky, 1963; Mott et al., 1972; Raso, Pedroso &
Neves, 1986) como funcional (Charee, 1941; Pereira & Barreto Neto, 1952; Mott, Neves & Betarello, 1971;
2

Este trecho do capítulo contou com a participação de Mônica de Souza Panasco.
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Mott et al., 1972). O pâncreas está comprometido, com mais freqüência, nas formas aguda (Neves, 1986)
e hepatoesplênica da doença (Ladosky, 1958). Mott et al. (1972) observaram que 70% dos pacientes com a
forma hepatoesplênica e hipertensão portal apresentavam tanto alterações histológicas como distúrbios
funcionais, no pâncreas exócrino. Contudo, em pacientes com a mesma forma da doença, não foi observada
má absorção intestinal (Mott, Neves & Betarello, 1971).
Ao estudar cinqüenta pacientes esquistossomóticos, Zaky (1960) encontrou 2% com deficiência de
enzimas pancreáticas. Dois anos após, Firky e Aboul-Wafa (1962) demonstraram que as alterações funcionais
pancreáticas deviam-se a níveis baixos das enzimas amilase, tripsina e lipase.
Em material de necrópsia, Galvão-Castro Filho & Andrade (1973) verificaram que as lesões causadas
diretamente pelos ovos de Schistosoma mansoni são poucas e raras, e que as alterações funcionais
pancreáticas devem-se mais aos efeitos de congestão venosa, resultante da hipertensão portal, do que às
lesões causadas diretamente pelos parasitas. Já Raso & Bogliolo (1970) e Neves (1986) relataram ser
freqüente o encontro de intensa inflamação granulomatosa difusa do parênquima pancreático, nas infecções
maciças, principalmente na forma aguda toxêmica. Mais recentemente, Fataar et al. (1996) relataram
dois casos de calcificação biliar e pancreática, em pacientes egípcios, com infecção mista por S. mansoni
e S. haematobium, resultando em fibrose pancreática constatada por alterações radiológicas.
Dentre os trabalhos com roedores silvestres, especialmente cricetídeos, naturalmente infectados com
S. mansoni, vale ressaltar os trabalhos com Nectomys squamipes de Silva (1984), Silva & Andrade (1989)
e Rodrigues-Silva (1989). Silva (1984) capturou N. squamipes, naturalmente infectados, no município de
Planalto, sul da Bahia, observando alterações pancreáticas que variaram desde a presença de vermes e ovos
isolados até a ocorrência de pancreatite granulomatosa. Rodrigues-Silva (1989) também estudou 12 N.
squamipes naturalmente infectados, oriundos de captura efetuada no município de Sumidouro, Rio de
Janeiro. De 12 animais capturados, apenas um exibia pâncreas em estado habitual. Nos demais, o órgão
estava comprometido em intensidade variável, revelando desde simples presença de ovos sem reação até
acentuado envolvimento por pancreatite granulomatosa, com comprometimento exclusivo da parte exócrina
ou podendo também atingir a parte endócrina. Já em N. squamipes com infecção experimental foi observada
uma pancreatite granulomatosa, com envolvimento apenas da parte exócrina (Rodrigues-Silva, 1989).
Lenzi, Lenzi & Rosman (1989), em estudo seqüencial em camundongos com 15 a 160 dias pósinfecção esquistossomótica, mostraram que os granulomas apareceram do qüinquagésimo dia em diante
e a pancreatite mais severa ocorreu entre noventa e cem dias de infecção. Dados semelhantes foram
obtidos por Panasco (1996), também em estudo seqüencial em Swiss Webster, a partir de 45 dias de
infecção com S. mansoni. A detecção de ovos e granulomas, nesta condição, foi mais precoce (45 dias pós
infecção). A pancreatite apresentou caráter oscilante, sendo mais intensa na fase aguda (45-50 dias) e
entre 80 e 100 dias de infecção, com posterior diminuição (aos 160 dias). Além disso, os níveis de amilase
não estavam correlacionados com as lesões pancreáticas. Além de granulomas, as principais lesões
pancreáticas encontradas na pancreatite esquistossomótica murina foram: atrofia lobular mínima ou
intensa, infiltrado e edema interlobular e pseudocapsular, hiperplasia ductal, alteração eosinofílica em
epitélio ductal, fibrose periductal, diminuição variável no número de ilhotas pancreáticas, presença de
vermes adultos em veias pancreáticas (Lenzi, Lenzi & Rosman, 1989).
Lenzi JA (1998), ao estudar comparativamente o envolvimento do pâncreas em infecção por S. mansoni
(Sm) em Swiss Webster (Sw) e Calomys callosus (Cc) observou os seguintes resultados: os ovos embrionados
de Sm foram detectados em vênulas intralobulares no 32o (Cc) e 33o (Sw) dias e ovos maduros, no 37o (Cc) e

618 | Schistosoma mansoni E ESQUISTOSSOMOSE: UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR

36o (SW) dias de infecção. As reações periovulares iniciais coincidiram com o aparecimento de ovos maduros
e aos 38 dias apareceram, em Cc, granulomas bem configurados, ricos em eosinófilos, monócitos e macrófagos.
Aos quarenta e 48 dias (Cc) de infecção ocorreu exacerbação da pancreatite. Em Cc, a pancreatite caracterizavase por extensas destruições de lóbulos por granulomas, fibrose e infiltrados inflamatórios intersticiais, que
nas fases mais avançadas eram ricos em plasmócitos e mastócitos, predominantemente do tipo mucoso. Os
granulomas eram grandes, do tipo exsudativo-produtivos, acompanhados de lóbulos com atrofia acinar,
ectasia de ductos intralobulares e hiperplasia de ductos residuais. As ilhotas pancreáticas mantiveram-se
preservadas. Em ambos os animais, a pancreatite foi mais intensa aos noventa dias de infecção, estando
presente em quase 100% dos animais. Este trabalho mostrou que a chegada de ovos ao pâncreas (Cc e Sw)
e o início da pancreatite é bem mais precoce do que previamente tinha sido relatado na literatura (45 e
cinqüenta dias de infecção). As alterações diferenciais mais proeminentes, nos dois modelos, foram o grande
número de mastócitos, principalmente mucosos, em Cc, a presença de alterações hialinas em ductos e de
material tipo amilóide em ácinos, em Sw. A patogênese da pancreatite, embora complexa, pareceu depender,
principalmente, da obstrução de vênulas pancreáticas intralobulares por ovos e granulomas. A pancreatite
esquistossomótica, nos dois modelos de animais, é um evento importante e freqüente, que merece estudos
futuros sobre as repercussões na absorção intestinal. Alguns aspectos das lesões pancreáticas em camundongos
podem ser vistos nas Figuras 34-36.
Figura 34 – Pancreatite granulomatosa esquistossomótica, em Swiss Webster, mostrando granuloma
exsudativo-produtivo exuberante, com uma zona periférica constituída por um halo de plasmócitos
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Figuras 35-36 – Proliferação, dilatação e alteração eosinofílica ductal, além de intenso infiltrado
eosinofílico e plasmocitário interductal (Fig. 35) e área de atrofia acinar, com presença de material
amilóide (Fig. 36) (hematoxilia-eosina)
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Rins
Os vários tipos de glomerulonefrites observados em pacientes infectados com esquistossomose (Andrade
& Rocha, 1979; Andrade & Van Marc, 1984; Ramos & Andrade, 1987) não têm sido descritos em animais
infectados com S. mansoni, embora chimpanzés e coelhos sejam susceptíveis a lesões renais quando
infectados com S. japonicum (Sadun et al., 1975; Von Lichtenberg, Sadun & Bruce, 1972). Coelhos infectados
com S. mansoni mostraram alterações semelhantes, porém em intensidade menor (Andrade, Ramos &
Reis, 1988). Lesões glomerulares discretas foram descritas em macacos Cebus apellla por De Brito et al.
(1971) e em babuínos por Houba, Sturrock & Butterworth (1977). Houba (1979) fez uma revisão da
esquistossomose renal experimental.
Depósitos glomerulares de imunocomplexos, lesões glomerulares ultra-estruturais e depósitos de
imunoglobulinas foram descritos em camundongos infectados, mas os rins estavam freqüentemente normais
à microscopia de campo claro (Andrade & Susin, 1974; De Rousse & Romero, 1974; Natali & Ciolli, 1976;
Carneiro & Lopes, 1986; Water et al., 1988). Deposições de antígeno e de imunocomplexos foram exacerbadas
por derivações porto-cava (Van Marck, Deelder & Gigase, 1977), mas eram detectadas também em infecções
unissexuais (Lopes et al., 1981). El-Sherif & Befus (1988) encontraram IgA como isotipo de imunoglobulina
predominante em glomérulos de camundongos infectados. Grave glomerulonefrite se desenvolveu em
camundongos BXSB fêmeas expostos a dez cercárias, mas a maioria dos camundongos não apresentava
granulomas em fígado e infecções unissexuais foram descartadas (Fujiwara, Makino & Watanabe, 1988).
Hematúria foi documentada em alta proporção de camundongos infectados (Valadares & Pereira, 1983).
Hamsters infectados por S. mansoni desenvolveram grave amiloidose renal, que resultou em ascite
acentuada e amiloidose hepática e esplênica, complicando a interpretação das lesões nesses órgãos
(Cheever, 1965b).

Sistema Nervoso Central
Na infecção por S. mansoni em humanos, ovos do parasito podem atingir o cérebro, provocando
alterações psiquiátricas e neurológicas (Andrade, 1986; Aloe et al., 1996). Aloe et al. (1996) também
observaram, em camundongos, a presença de granulomas em várias regiões do sistema nervoso central
e aumento dos níveis de fator de crescimento neural (NGF = nerve growth factor) na cortical, hipotálamo
e talo cerebral, mas não no hipocampo. A infecção causou também hiperalgesia nas patas. Fiore et al.
(1996), do mesmo grupo de pesquisa referido anteriormente, verificaram que camundongos CD-1 fêmeas,
entre oito e 15 semanas de infecção, apresentavam comportamento exploratório acentuadamente alterado
e associaram as irregularidades comportamentais a modificações nos níveis do fator de crescimento
neural e de citocinas induzidas pelos granulomas. Porém, Silva, Oliveira & Andrade (2002) chamaram a
atenção para a inadequação do modelo murino para estudos sobre a neuroesquistossomose. Observaram
que mesmo camundongos com infecção grave, com ampla distribuição de ovos em vários órgãos, não
mostravam envolvimento significativo do sistema nervoso central. Essas discordâncias experimentais
entre autores podem decorrer de variações entre linhagens de camundongos, cepas de S. mansoni, tempo
de infecção, intensidade do inóculo, características do estudo histopatológico do cérebro, entre outras.
Deposição focal de ovos e encefalite granulomatosa associada com convulsões foram notadas em macacos
Ceropithecus aethiops aethiops (Cheever & Duval, 1974).
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A ESQUISTOSSOMOSE MANSONI NO CONTEXTO VASCULAR3
A variação da pressão do sistema venoso portal depende do fluxo sanguíneo e da resistência vascular
que se opõe a este fluxo, sendo esta relação definida pela Lei de Ohm (Equação 1),
P = Q x R (Equação 1),

onde P corresponde à variação da pressão portal, Q representa o fluxo sanguíneo e R, a resistência vascular.
Fisiologicamente, alterações do fluxo sanguíneo induzem uma variação inversa da resistência a fim de
manter a pressão constante.
O estabelecimento da hipertensão portal está relacionado ao aumento da resistência vascular em
função de fibrose hepática e lesão do endotélio vascular. Como conseqüência da hipertensão há ativação do
processo de angiogênese, havendo formação de vasos colaterais que reduzem, a curto prazo, a pressão portal
(Bosch et al., 1992; Reynaert et al., 2002). Sabe-se que o óxido nítrico contribui para o processo da angiogênese,
contudo a deleção das isoformas endoteliais e constitutivas da enzima óxido nítrico sintase (NOS) não impede
o desenvolvimento dos vasos colaterais na hipertensão portal (Pizcueta et al., 1992; Iwakiri et al., 2002).
Schistosoma mansoni, na fase adulta, tem como hábitat o leito vascular mesentérico, onde o verme
macho se fixa à intima através da sua ventosa ventral. Além disso, os vermes liberam antígenos solúveis
vasoativos mesmo antes de haver a postura de ovos (Cheever, Lewis & Wynn, 1997). Estes dois fatores
são fundamentais ao entendimento da lesão vascular portal desencadeada pelo verme macho na
esquistossomose mansoni murina (Silva et al., 1998).
Ao longo da infecção por S. mansoni, os ovos esquistossomóticos carreados para o fígado induzem
uma reação granulomatosa característica (Nash et al., 1982). Mais recentemente, resultados obtidos
em modelos experimentais de infecção unissexual murina, portanto na ausência de ovos
esquistossomóticos, sugerem que S. mansoni macho possui uma capacidade intrínseca de promover
fibrose hepática e lesão endotelial na veia porta (Figura 37) (Silva et al., 1998; Jacobs et al., 1997a;
Baki & Grimaud, 1985). A análise histopatológica do tecido revelou um espessamento da túnica íntima
rico em fibras elásticas, compatível com a ocorrência de aumento da pressão intraluminal (Silva et al.,
2003). As lesões endoteliais comprometem a produção de mediadores vasodilatadores tais como o
óxido nítrico, favorecendo o aumento da resistência vascular.
O leito vascular mesentérico tem seu tônus controlado pela serotonina secretada pelas células
enterocromafins (Sutter, 1990). Vários autores mostraram que na hipertensão portal não esquistossomótica
(experimental e humana) há aumento da resistência da veia porta mediado pela ativação de receptores
serotoninérgicos do tipo 5-HT2A, estabelecendo assim um papel fundamental para a 5-HT na fisiopatologia
da hipertensão portal (Cummings, Grozman & Kaumann, 1986; Mosca et al., 1992; Moreno et al., 1996;
Cawley et al., 1995; Islam et al., 2000).
Silva et al. (1998) observaram que a veia porta de camundongos infectados com S. mansoni macho
possui uma hiperreatividade contrátil à 5-HT mediada por receptores 5-HT2A, a exemplo do observado na
hipertensão portal não esquistossomótica (Figura 38). Mais recentemente verificou-se que este perfil é
mantido na infecção bissexual, reforçando a hipótese de que o verme adulto tem papel fundamental na
disfunção vascular esquistossomótica (Silva et al., 2003).
3

Autoria de Cláudia Lúcia Martins da Silva.
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Figura 37 – (A) Aspecto das células endoteliais da veia porta de camundongo-controle (tricromática de Masson,
x 310). (B) Espessamento da túnica íntima da veia porta de camundongo infectado com Schistosoma mansoni.
As células endoteliais apresentam-se vacuolizadas (cabeça de seta) e agregadas (setas) (tricromática de
Masson, x 310). (C) Tubérculo de vermes adultos em contato com células endoteliais (tricromática de Masson,
x 200). (D) Placa intimal da veia porta de camundongo infectado com Schistosoma mansoni rica em fibras
elásticas (Fucsina-Resorcina de Weigert, x 200). Sm, Schistosoma mansoni (Silva et al., 1998)

Figura 38 – Contração da veia porta de camundongos controles () e infectados com Schistosoma
mansoni () em resposta a concentrações crescentes de serotonina (5-HT) (Silva et al., 1998)
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Portanto, a fisiopatologia da hipertensão portal esquistossomótica parece estar relacionada à lesão
vascular induzida por S. mansoni macho desencadeando uma hiperreatividade contrátil à 5-HT, que,
associada ao granuloma hepático, aumenta a resistência ao fluxo sanguíneo portal.

PERSPECTIVAS
O estudo da patologia experimental da esquistossomose mansoni poderá ganhar um grande impulso
mediante melhor aproveitamento de animais nocauteados ou transgênicos, em geral mal explorados do
ponto de vista morfológico ou interdisciplinar pela literatura internacional. Além de esses animais serem
utilizados de uma forma limitada, em geral seguindo a moda do momento, os dados deles obtidos são
analisados de forma linear, reducionista e atomista e não relacional ou sistêmica, gerando uma confusão
de dados não relacionáveis, desintegrados e não relacionados ao contexto (descontextualizados). Para
migrar para uma forma diferente de pensar a relação parasito-hospedeiro (Lenzi & Vannier-Santos, 2005)
é necessário o desenvolvimento de novas teorias, métodos e ferramentas, que possibilitem a geração de
novas idéias, com conseqüente aprimoramento das teorias. A história da patologia experimental, até o
momento, foi construída na contextualização do pensamento mecanicista, que está encontrando seus
limites na fase pós-genômica da ciência, devendo ser rapidamente substituído pelo pensamento sistêmico.

Análise Sistêmica dos Dados e Modelagem Computacional da Esquistossomose Mansoni4
Na última década, os avanços nas ciências biológicas, expressos principalmente pelas técnicas de
microscopia avançada, biologia molecular e proteômica, produziram milhares de dados em alta velocidade,
que crescem em ritmo exponencial (Boukerche & Alves de Melo, 2006). A multiplicidade das informações
adquiridas revelou a real complexidade dos fenômenos biológicos e as limitações das ciências reducionistas
em lidar com eles. Simultaneamente, vários trabalhos em parasitologia mostraram que os fenômenos que
envolvem a relação entre parasitos e hospedeiros se desenvolvem como sistemas complexos adaptativos
(Lenzi & Romanha, 2003; Lenzi, Romanha & Pelajo Machado, 2004; Lenzi et al., 2006). Esses estudos
refletiram uma migração da mentalidade reducionista para um pensamento sistêmico, em que a
complexidade passou a ser adotada como um novo paradigma da ciência (Vasconcelos, 2003). Essa nova
visão exigiu o desenvolvimento e aplicação de procedimentos técnicos, matemáticos e computacionais
diferenciados daqueles utilizados até então. Nesse sentido, o estudo da patologia experimental, em vários
modelos animais e com as tecnologias modernas da fase pós-genômica, está cada vez mais requerendo a
aplicação de metodologias de análise integral, que possibilitam o estudo das relações entre os elementos
estruturais envolvidos no processo patológico. Por exemplo, como analisar o granuloma em sua
complexidade, visto que sua composição apresenta‘vários tipos de células’ (monócitos/macrófagos, células
epitelióides, células gigantes, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, linfócitos B, T e NK), fibroblastos,
miofibroblastos), ‘componentes da matriz extracelular’ (colágenos I e III, vários tipos de proteoglicanos,
fibronectina, tenascina, vitronectina, laminina e outros), ‘moléculas de adesão’ (integrinas, selectinas,
superfamília das imunoglobulinas, caderinas, ocludinas, conexinas e outras), ‘fatores de crescimento e
seus receptores’ (fator estimulador de colônias, eritropoetina, leptina, fator transformador de crescimento
4
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beta, interferon-gama e outros), ‘várias interleucinas e quimiocinas, fatores de transcrição, neuropeptídeos’
etc.? Um procedimento que tenderá a ser utilizado de modo crescente será a ‘microdissecção a laser’, com
posterior análise, por técnicas de biologia molecular (ex.: ‘microarranjo gênico’, ‘Sage – serial analysis of
gene expression’) e de proteoma (ex.: interactoma) do material microdissecado, visando definir redes de
interação entre os diversos componentes. Esses procedimentos possibilitarão definir, por exemplo com
proteínas, quais se portam como eixos ou nós centrais na rede de interactoma (hub proteins). Os dados
poderão também ser tratados por técnicas computacionais como ‘autômatos celulares’ e ‘redes neurais
artificiais’. Os ‘autômatos celulares’ são utilizados como modelos matemáticos simples para se investigar
a auto-organização em mecânica estatística. Consistem de uma seqüência de sítios lineares com valores
zero (0) ou um (1), com cada sítio evoluindo deterministicamente em etapas temporais individualizadas
de acordo com regras definidas, envolvendo os valores de seus vizinhos mais próximos. Partindo de
configurações iniciais simples, os autômatos celulares tendem a estados homogêneos ou geram padrões
de autossimilaridade tipo fractal (Wolfran, 1994). As ‘redes neurais’, por sua vez, compreendem um
método de computação que é muito diferente de técnicas baseadas em regras em que há controle rigoroso
no cálculo dos dados introduzidos (input) e exportados (output). Conceitualmente, as redes neurais
usam ‘influência’ em vez de controle. Consistem de um grande número de unidades computacionais
independentes, que influenciam, mas não controlam a computação de cada uma delas. Não são
programadas no sentido habitual, mas sofrem a influência dos dados, num processo de treinamento,
visando inter-relacionar padrões de resposta (Lund et al., 2005). As redes neurais tratam problemas de
modo semelhante à ‘Inteligência Artificial (IA)’, exceto que a IA usa algoritmos computacionais tradicionais
para resolver problemas, enquanto as redes neurais empregam, como o nome diz, redes neurais como
arquitetura computacional para resolver problemas (Wikipedia, 2006). A ‘geometria fractal’ poderá também
ser uma ferramenta capaz de quantificar de modo consistente o grau de complexidade de um dado conjunto,
mensurar contornos irregulares, como nos granulomas, e avaliar a intensidade da fibrose tecidual
(Mandelbrot, 1998; Dioguardi et al., 1999, 2003; Moal et al., 2003; Lenzi et al., 2006).
A vantagem dos ‘sistemas computacionais’ está no fato de serem capazes de descrever os fenômenos
biológicos de forma gráfica e de permitir simulações. A ‘simulação de sistemas biológicos’ em parasitologia
é de grande importância para o ensino superior e para a verificação paraexperimental sem a utilização de
animais e sem a influência de variáveis sobre o sistema em estudo (‘biologia em silico’). Além disso, a
utilização de animais de laboratório requer cada vez mais a aprovação, de acordo com a sua relevância,
de entidades organizadas da sociedade civil e do governo federal.

Novas Formas de Ver o Fígado: órgão fundamental na esquistossomose mansoni
O fígado e o intestino são os dois órgãos tradicionalmente mais considerados na patologia da
esquistossomose mansoni. E, como foi visto no texto (subitem Influência do Ambiente ou do Órgão na
Modulação do Granuloma), o granuloma hepático tem certas particularidades não observadas em outros
órgãos, sendo o mais sujeito ao processo de modulação. Essas observações devem provocar uma questão
fundamental: o que o fígado tem de especial para exibir certas particularidades? Aqui dois aspectos
novos merecem destaque: o fígado como órgão imunoprivilegiado que favorece a indução de tolerância
periférica; o fígado como um grande compartimento neuroendócrino.
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Fígado como Órgão Imunoprivilegiado

De fato, o fígado é um órgão imunologicamente distinto, que contém células próprias devotadas à
resposta imunitária inata e adaptativa e funciona como um sítio de respostas imunoinflamatórias, bem
como um sítio de indução de tolerância (Weiller-Normann & Rehermann, 2004; Li et al., 2004; Knolle &
Gerken, 2000). Segundo Crispe et al. (2006), o mecanismo fundamental indutor de tolerância hepática
decorre, provavelmente, da contínua exposição dos diversos tipos de células hepáticas à endotoxina
derivada de bactérias intestinais. O mecanismo de tolerância pode depender da indução de células T
reguladoras (CD-25+, gene da família de receptor de TNF induzido por glicocorticóide – ou Gitr =
glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor family related gene –, CTLA-4 e CD 103). As células
endoteliais dos sinusóides também participam do fenômeno da tolerância T alorreativa, por meio da
apresentação indireta de antígenos induzidos por injeção venosa portal de esplenócitos doadores (Tokita
et al., 2005). Antígenos injetados diretamente na veia porta induzem tolerância, a qual pode ser prevenida
por desvios porto-cava da circulação, evadindo o território hepático (Qian et al., 1985). Segundo Li et al.
(2004), a tolerância hepática opera em situação de ingresso de grande quantidade de antígeno por via
oral. É importante destacar que, em esquistossomose mansoni, os vermes vivem dentro de veias
mesentéricas, liberando ovos e seus produtos diretamente para a veia porta e seus ramos intra-hepáticos,
como se fosse uma injeção intraportal. Células de Kupffer, células dendríticas hepáticas, células endoteliais
dos sinusóides e hepatócitos favorecem topograficamente o contato com linfócitos T circulantes, participando
na indução da tolerância hepática (Bertolino, McCaughan & Bowen, 2002). O fígado pode remover células
apoptóticas ou não apoptóticas da circulação, exceto células T CD8+ ativadas, podendo, contudo, induzir
apoptose, por diversos mecanismos, nessas células linfóides (Park et al., 2002). Lectina ligante de manan
(polissacarídeos de planta que são polímeros de manose, MBL = mannan binding lectin) pode ligar
proteínas nocivas na circulação e atuar em conjunto com receptor de manose em sinusóide hepático,
removendo tais agentes (Saevarsdottir, Vikingsdottir & Valdimarsson, 2004). Linfócitos associados ao
fígado, expressando NK1.1, são também essenciais na indução da imunotolerância oral no modelo murino
(Trop et al., 2003). Todas as observações anteriores apontam para a ocorrência de uma modulação negativa
dos granulomas em fígado, mais intensa que em outros órgãos, considerando as características do fígado
como um órgão imunoprivilegiado. Esses aspectos deverão ser levados em consideração nos futuros
estudos sobre a patologia hepática na esquistossomose, principalmente em relação à intelecção da
imunomodulação do granuloma em fígado.
Fígado como Compartimento Neuroendócrino

Segundo Roskams, Libbrecht & Desmet (2003) e Roskams et al. (2004), o fígado consiste de dois
compartimentos de células epiteliais maduras (hepatócitos e células epiteliais ductais) e de um
compartimento de células epiteliais progenitoras. As células hepáticas progenitoras, bem como as células
estrelares hepáticas apresentam características neuroendócrinas. As células progenitoras expressam
cromogranina-A, molécula de adesão neural, peptídeo relacionado ao hormônio paratireóide, proteína S100, neurotrofinas e receptores de neurotrofinas (Roskams et al., 2004). Por sua vez, as células hepáticas
estrelares expressam sinaptofisina, proteína acídica fibrilar, molécula de adesão neural, nestin,
neurotrofinas e seus receptores (Roskams et al., 2004). Esse fenótipo celular, segundo Roskams et al.
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(2004), sugere que esses tipos celulares formam o compartimento neuroendócrino do fígado e atuam
como células efetoras do reparo e regeneração, operando sob controle do sistema nervoso central. A
população de células epiteliais primitivas é rotulada de ‘células ovais’, as quais são relacionadas aos
dúctulos biliares terminais e aos canais de Hering, que representam os ramos terminais da árvore biliar.
Os canais de Hering conectam os canalículos biliares inter-hepatocitários com os ductos biliares portais
(Grisham, 1980; Germain, Blouin & Marceau, 1988; Germain et al., 1988; Lemire, Shiojiri & Fausto, 1991;
Lenzi R et al., 1992; Paku et al., 2001). As células ovais expressam marcadores fenotípicos de hepatócitos
imaturos (a-fetoproteína) e de células de ductos biliares (citoqueratinas 7, 8, 18, 19), constituindo uma
população heterogênea, com capacidade, ao menos de parte de algumas células, de se diferenciar para
hepatócitos, células de ductos biliares, epitélio intestinal, podendo também dar origem a carcinoma
hepatocelular e colangiocelular (Germain, Goyette & Marceau, 1985; Alison et al., 2001; Roskams et al.,
2004). Células-tronco derivadas da medula óssea podem também dar origem a hepatócitos, células ovais
e células de ductos biliares (Petersen et al., 1999; Alison et al., 2000; Theise et al., 2000; Korbling et al.,
2002). Ao menos em alguns modelos animais, o reparo em fígado por células derivadas da medula óssea
ocorre por fusão (Vassilopoulos, Wang & Russel, 2003; Wang et al., 2003). Esses novos aspectos sobre a
participação de células-tronco em fígado merecem estudos adicionais, desde que a fusão de células pode
induzir instabilidade genômica e perda de cromossomos, potenciando transformação maligna (Holden,
2003). O peptídeo relacionado ao hormônio da paratireóide (PTHrP = parahyroid hormone-related peptide)
pode atuar como um possível fator de crescimento autócrino para as células progenitoras (Roskams et
al., 2004). O hormônio PTHrP induz a transformação de linhagens celulares de fibroblastos dependentes
de fator de crescimento epitelial (EGF = epithelial growth factor), aumentando significativamente a produção
de fibronectina, propriedade que comparte com TGF-b. Portanto, é possível que PTHrP participe na
fibrogênese que acompanha a reação ductular, atuando de forma parácrina nas células produtoras de
matriz (Roskams & Desmet, 1997).
As células estrelares hepáticas co-proliferam e interagem com as células progenitoras (Dabeva &
Shafritz, 1993) e apresentam contatos muito próximos com terminações nervosas hepáticas (Ueno et al.,
1997; Akiyoshi & Terada, 1998). Complexos funcionais de miofibroblastos, mastócitos e nervos colinérgicos
terminais parecem participar no desenvolvimento da cirrose (Akiyoshi & Terada, 1998). Células progenitoras
hepáticas humanas expressam receptor muscarínico M3 (receptor para acetilcolina), que são detectados
em septos e em dúctulos interlobulares (Roskams et al., 2004). Até o momento, os nervos hepáticos são
a única fonte de acetilcolina no fígado, pois somente eles contêm a enzima colina acetiltransferase necessária
para a produção de acetilcolina e o transportador vesicular para empacotamento de acetilcolina (Xue et
al., 2000). Em fígados normais e após hepatectomia, cada célula progenitora está circundada por um
número normal de hepatócitos, que anulam a ligação de acetilcolina com os receptores M3 na célula
progenitora hepática por meio da produção e da secreção de colinesterase hepatocitária. Como conseqüência,
o compartimento de células hepáticas progenitoras não é ativado nessas condições. Por outro lado, quando
ocorrem perda e prejuízo da proliferação de hepatócitos, como sucede na maioria das doenças hepáticas
humanas, a presença de atividade de colinesterase diminui proporcionalmente à localização e severidade
da perda de hepatócitos. Isso possibilita à acetilcolina exercer seus efeitos tróficos nas células progenitoras
hepáticas até a massa hepatocitária ser novamente restaurada. Um mecanismo similar parece também
estar presente no sistema hematopoético (Roskams et al., 2004).
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O sistema simpático também interfere nas células progenitoras. A sua inibição via antagonismo a1adrenérgico com prazosina ou via simpatectomia química com 6-hidroxidopamina promove a ativação
de células progenitoras e reduz as lesões hepáticas num modelo murino de ativação dessas células.
Também ficou demonstrado que as células estrelares hepáticas produzem e reagem à norepinefrina.
(Oben et al., 2003).
Em conclusão, as células progenitoras hepáticas e as células estrelares hepáticas constituem um
compartimento com características neuroendócrinas no fígado, que é influenciado tanto pelo sistema
nervoso simpático como pelo parassimpático. Portanto, ‘interpretar a patologia hepática esquistossomótica,
assim como de outros órgãos, apenas com conceitos imunológicos tradicionais determina uma grande
limitação da compreensão dos fenômenos biológicos por estreitamento de horizontes dentro da complexidade
relacional da inteface parasito-hospedeiro’.

Adipocinas ou Adipocitocinas
Cada vez mais crescem os trabalhos que relacionam os sistemas hematopoético, imunitário
(especialmente linfonodos e omento) e o fígado com o tecido adiposo, mediante ação de adipocinas ou
adipocitocinas (Pond, 1999, 2003; Fantuzzi, 2005; Tilg & Moschen, 2006). Essas adipocinas influem na
evolução da doença gordurosa não alcoólica (Nafld = nonalcoholic fatty liver disease), da esteato-hepatite
não alcoólica (Nash = nonalcoholic steatohepatitis) (Baranova et al., 2006), da fibrose hepática (Ding et
al., 2005; Marra et al., 2005; Otte et al., 2004) e do granuloma esquistossomótico (Lenzi et al., 2006).
Essas adipocinas podem atuar de modo autócrino ou parácrino e compreendem vários tipos de moléculas:
leptina, adiponectina, adipsina, resistina, apelina, visfatina e outras (Kershaw & Flier, 2004). A sua
função como mediadores da inflamação e das respostas imunitárias está ficando cada vez mais evidente
(Lago et al., 2007a, 2007b). Trata-se, portanto, de um ‘novo campo que deverá ser investigado na patologia
hepática esquistossomótica e no granuloma’.
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