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Mansoni

A infecção humana por Schistosoma apresenta uma curva característica de idade-prevalência cujo pico se
dá durante a segunda década de vida que, de maneira geral, coincide com o número de ovos por grama de fezes
apresentado pelos indivíduos infectados. Os fatores que determinam a diminuição da prevalência e intensidade
de infecção (determinada pelo número de ovos por grama de fezes) são vários. Dentre os mais estudados estão a
intensidade de contato com águas, mudanças em hábitos e relação com o meio ambiente, espessamento da
pele, que ocorre com a idade, genética da população e a resposta imune. Neste capítulo, serão discutidos os
fatores relacionados à resposta imune, que certamente tem papel fundamental tanto no desenvolvimento de
resistência e susceptibilidade à infecção, como na morbidade da doença.
Durante a fase crônica da infecção podem surgir os sinais de progressão da doença em diversos órgãos,
principalmente fígado, baço e intestino, chegando a atingir graus extremos de severidade. As manifestações
clínicas variam, dependendo da localização e intensidade do parasitismo, da capacidade de resposta imune
do indivíduo infectado, bem como do estabelecimento de medidas terapêuticas eficazes. Nesse contexto, a
doença pode apresentar-se sob a forma clínica intestinal, freqüente em 90% dos indivíduos cronicamente
infectados; sob a forma clínica hepatointestinal, com sinais e sintomas intestinais associados à hepatomegalia;
e sob a forma clínica hepatoesplênica, que acomete de 10% a 15% dos pacientes portadores da
esquistossomose, sendo caracterizada pelos sintomas mais graves da doença. Nesse caso, a reação
imunológica de hipersensibilidade retardada do tipo granulomatosa é o principal fator desencadeador da
patologia (Andrade & Warren, 1964). A forma hepatoesplênica descompensada, caracterizada por alta taxa de
letalidade, é acompanhada por hipertensão portal com esplenomegalia, varizes esofagianas hemorrágicas,
além de ascite associada a provas de avaliação hepática significativamente alteradas. O baço se mostra
aumentado, devido à hipertrofia reticuloendotelial e à congestão venosa portal. O hiperesplenismo
característico pode ser o resultado de todo este processo (Bogliolo, 1959; Bassily et al., 1979).
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IMUNORREGULAÇÃO NA ESQUISTOSSOMOSE HUMANA: CONTRIBUIÇÃO DA
RESPOSTA IMUNE PARA OS MECANISMOS DE PROTEÇÃO E PATOLOGIA
Durante a fase crônica da infecção, os estudos realizados em modelos experimentais murinos mostram
que a patologia esquistossomótica é desencadeada principalmente pelos granulomas formados por meio
de uma reação imunológica em resposta aos ovos do parasito retidos nos tecidos do hospedeiro. Antígenos
solúveis do ovo induzem uma reação granulomatosa por meio de uma resposta imune de hipersensibilidade
retardada mediada por células T CD4+ (Warren, 1972; Warren, Domingo & Cowan, 1976; Mathew &
Boros, 1986). A dinâmica da reação granulomatosa apresenta pelo menos três estágios bem definidos: a
formação do granuloma durante a fase aguda da infecção, a manutenção da reatividade granulomatosa
e a regulação/modulação do granuloma na fase crônica da infecção (Andrade & Warren, 1964). O estágio
inicial de formação do granuloma envolve a participação de moléculas de adesão que desempenham um
papel primordial, promovendo o contato célula-célula necessário para o desenvolvimento da inflamação
(Bevillaqua, 1993). A interação predominante observada ocorre entre a molécula de adesão celular-I
(ICAM-I) e o seu receptor, denominado antígeno funcional de leucócitos-1 (LFA-1) (Ritter & Mckerrow,
1996). O aumento da expressão de ICAM-1 é induzido por Interleucina (IL)-1, Interferon-gama (INF-gama)
ou pelo Fator de Necrose Tumoral-alfa (TNF-alfa) (Dustin et al., 1986). O TNF-alfa e a ICAM-I participam
da ativação de linfócitos e, conseqüentemente, da formação do granuloma (Lukac et al., 1994). As citocinas
mais abundantes no granuloma experimental são a IL-2 e a IL-4 (Yamashita & Boros, 1992). Neste início,
também estão presentes TNF-alfa e IFN-gama (Boros, 1994), que são elementos essenciais, uma vez que
participam do processo de recrutamento primário de células para a implantação do granuloma. Nesta
fase, o granuloma é predominantemente celular, formado, principalmente, por eosinófilos, macrófagos,
linfócitos, alguns neutrófilos e células gigantes multinucleadas (Raso, 1994; Weinstock, 1992).
Na segunda fase de formação do granuloma, na qual o seu diâmetro apresenta-se maior, há um
predomínio das citocinas IL-4 e IL-5 (Chensue et al., 1993). IL-4 desempenha o principal papel regulador
na formação do granuloma (Yamashita & Boros, 1992), enquanto IL-5 aumenta o recrutamento de
eosinófilos, a proliferação e diferenciação de células B (Weinstock, 1992; Sher et al., 1990).
Após a fase aguda da doença, o granuloma diminui de tamanho, resultando na redução da inflamação
ao redor dos ovos, processo denominado de imunomodulação (Andrade & Warren, 1964). Nessa fase,
linfócitos T CD4+ específicos ativados secretam citocinas que promovem a regulação do granuloma
(Weinstock & Blum, 1987).
Provavelmente, a modulação da resposta imune e a hipossensibilidade aos antígenos do ovo ocorrem
devido à modulação das células T (Stadecker, 1992; Stadecker & Flores-Villanueva, 1992) e a IL-10
desempenha papel importante nesse contexto (Flores-Villanueva et al., 1993). Em modelos experimentais,
foi observado que a modulação da resposta de células T pode ser desencadeada também pelo Fator de
Transformação do Crescimento (TGF-beta) (Czaja, Giambran & Zern, 1987), assim como pela IL-12 (Wynn
& Cheever, 1995). Na esquistossomose experimental, pode-se citar, ainda, fatores efetores supressores/
reguladores de células T (Perrin & Philips, 1989), complexos imunes (Bonney et al., 1978) e a liberação de
substâncias antiinflamatórias, via interação de anticorpos e seus receptores Fc (Jankovic et al., 1998).
Numa etapa posterior, as células presentes no granuloma secretam citocinas, como IL-1, TNF-alfa, o
Fator de Crescimento para Fibroblastos (FGF), o TGF-beta e o Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas
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(PDGF), que estimulam a atividade fibroblástica, levando à proliferação de células capazes de sintetizar
colágeno, como os macrófagos, fibroblastos, hepatócitos, dentre outras (Wyler, 1992). Essas citocinas
fibrogênicas liberadas das células inflamatórias que compõem o granuloma representam a ligação
molecular entre a inflamação periovular e a fibrose hepática.
Um número considerável de trabalhos na literatura utilizando modelos murinos tem evidenciado o
envolvimento de subpopulações distintas de células T na resposta imune frente aos ovos de S. mansoni.
Células T CD4+ desempenham um papel crucial tanto no desenvolvimento dos granulomas murinos,
quanto nos eventos de modulação da reatividade granulomatosa (Mathew & Boros, 1986). Enquanto a
resposta imune predominante nos antígenos dos vermes de S. mansoni parece estar direcionada para a
produção de citocinas por células do Tipo 1, dados ainda controversos vêm sendo obtidos para o verdadeiro
papel das células Tipo 1 e Tipo 2 e das citocinas secretadas por elas no desenvolvimento da resposta
granulomatosa, após a deposição de ovos nos tecidos do hospedeiro (Wynn & Cheever, 1995). Dados na
literatura evidenciaram que tanto células do tipo Th1 secretando IFN-gama e IL-2, como células do tipo
Th2, secretando IL-4 e IL-10, tornam-se sensibilizadas e contribuem para a formação do granuloma
(Stadecker & Flores-Villanueva, 1994). No entanto, durante a fase crônica da infecção, a resposta do tipo
Th1 é drasticamente reduzida e as funções associadas à resposta do tipo Th2, bem como a eosinofilia e a
produção de anticorpos, persistem (Colley, 1975; Pearce & Macdonald, 2002).
Em relação à patologia no homem, há uma modulação nas respostas ao antígeno solúvel de ovos de
S. mansoni (SEA), após a instalação de um estágio de infecção crônica assintomática (Colley et al., 1986).
Já se encontra bem estabelecido que a maioria dos indivíduos infectados por S. mansoni, residentes em
áreas endêmicas para a esquistossomose, que desenvolvem uma fase crônica assintomática apresentam
uma resposta do Tipo 2 caracterizada predominantemente por IL-4 e IL-5 (Araújo et al., 1996; Malaquias
et al., 1997; Montenegro et al., 1999). Vários estudos têm demonstrado que os pacientes que apresentam
essa forma clínica desenvolvem mecanismos que estão envolvidos no controle da resposta imune, com
conseqüente redução do tamanho dos granulomas (Bogliolo, 1959; Raso, 1994), enquanto os pacientes
que apresentam a forma clínica hepatoesplênica são incapazes de modular a resposta imune contra a
infecção. Diversos mecanismos envolvidos nesse controle da resposta imune já foram descritos, por meio
de ensaios de proliferação de células mononucleares do sangue periférico (PBMC) in vitro, na presença de
estimulação antígeno-específica. Entre outros, pode-se citar a modulação da resposta de células T por
anticorpos anti-idiotipos (Lima et al., 1986; Doughty et al., 1989; Parra et al., 1991), a participação de
linfócitos T CD8+ (Doughty & Philips, 1982) e a influência de IL-10 (Araújo et al., 1996; Malaquias et al.,
1997; Falcão et al., 1998). Outros fatores que também contribuem para modulação da resposta imune
durante essa forma clínica são a regulação da proliferação celular por fatores solúveis presentes no
plasma dos pacientes (Colley et al., 1977), o papel de células aderentes no controle da proliferação linfocitária
(Ottesen, 1979), bem como o envolvimento de prostaglandinas e de IL-10 na resposta imune induzida por
imunocomplexos (Goes et al., 1994; Rezende et al., 1997; Rezende, Lambertucci Jr. & Goes, 1997).
Investigações adicionais demonstram que durante a infecção humana por S. mansoni há um padrão
diferenciado de produção de citocinas por células mononucleares de pacientes portadores das diferentes
formas clínicas da doença (de Jesus et al., 1993; Viana et al., 1994; Malaquias et al., 1997; CorrêaOliveira et al., 1998; Montenegro et al., 1999; Brito et al., 2000). Alguns desses estudos mostraram que,
em ensaios de proliferação celular in vitro, a adição de anticorpos anti-IL-10 leva a um aumento da
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reatividade de PBMC de pacientes portadores da forma clínica intestinal, frente a estímulos específicos do
parasito (Araújo et al., 1996; Malaquias et al., 1997). A análise da reatividade in vitro de PBMC de
indivíduos portadores da forma clínica intestinal da esquistossomose sugere que a produção de IL-10
pelas PBMC é um dos eventos primordiais na modulação da resposta imune observada naqueles indivíduos
(Malaquias et al., 1997; Montenegro et al., 1999). O estabelecimento da fase crônica intestinal está
correlacionado a uma redução no percentual de células T CD4+ ativadas, que se associa diretamente com
a elevação da produção de IL-10 por células mononucleares estimuladas in vitro e com a modulação da
reatividade celular antígeno-específica (Corrêa-Oliveira et al., 1998). Por outro lado, os baixos níveis de
IL-10 observados em culturas de células de pacientes portadores da forma clínica hepatoesplênica
correlacionam-se com a elevação do percentual de linfócitos T CD4+ ativados no sangue periférico e com
a alta reatividade celular antígeno-específica nos ensaios de reatividade celular in vitro (Malaquias et al.,
1997; Martins-Filho et al., 1997; Falcão et al., 1998; Corrêa-Oliveira et al., 1998). Estudos mais detalhados
de aspectos fenotípicos e funcionais dos linfócitos T durante a infecção crônica assintomática demonstraram
que linfócitos T CD4+ são a principal fonte de IL-10, comprovando o seu papel central na modulação da
resposta imune durante a infecção crônica por S. mansoni (Teixeira-Carvalho, 2004). Vários estudos
também demonstram que a produção de IFN-gama in vitro por PBMC de indivíduos portadores de infecção
crônica esquistossomótica, após estimulação antígeno-específica, é extremamente pequena, independente
da forma clínica apresentada pelo paciente (Zwingenberger et al., 1989; Bahia-Oliveira et al., 1992; Viana
et al., 1994; Araújo et al., 1996). Essas informações sugerem que, durante a infecção por S. mansoni, a
produção de IFN-gama parece não ser o evento principal no controle da proliferação de linfócitos T em
indivíduos portadores da fase crônica da doença. Por outro lado, estudos desenvolvidos por TeixeiraCarvalho (2004) mostraram uma produção significativa de IFN-gama por linfócitos do sangue periférico
de pacientes cronicamente infectados por S. mansoni, portadores da forma clínica assintomática ou
hepatoesplênica. Acredita-se que diferenças metodológicas como, por exemplo, o cultivo de PBMC versus
a utilização de leucócitos totais ou o uso de soro humano AB+ versus plasma autólogo foram responsáveis
pelos resultados, a princípio, conflitantes.
Paralelamente aos estudos de proliferação celular in vitro, diversos investigadores têm focalizado
sua atenção em aspectos relevantes da resposta imune no contexto ex vivo. Em relação à avaliação ex vivo
do fenótipo celular no sangue periférico de indivíduos infectados por S. mansoni, a análise pioneira
realizada por Zwingenberger et al. (1989) já demonstrava uma alteração na composição celular dos
linfócitos circulantes. Esses investigadores observaram que os pacientes portadores da forma clínica
hepatoesplênica apresentavam uma diminuição na freqüência de células CD3+ e um aumento na freqüência
de células CD8+. Posteriormente, um estudo detalhado realizado por Martins-Filho et al. (1997) demonstrou
um aumento do número de linfócitos T CD4+ ativados no sangue periférico dos pacientes apresentando a
forma clínica hepatoesplênica, sendo a intensidade dessa expansão celular diretamente relacionada à
patogenia da infecção. Esses resultados corroboram a existência de diferentes subpopulações de linfócitos
T CD4+, que podem estar correlacionadas ao desenvolvimento de patologia ou de mecanismos moduladores
da resposta imune, via produção de diferentes fatores solúveis. Em relação à população de linfócitos T
CD8+, existe uma elevação no percentual de células ativadas apenas durante a fase crônica da infecção,
tanto em indivíduos portadores da forma clínica intestinal, quanto em indivíduos portadores da forma
clínica hepatoesplênica. Provavelmente, uma dicotomia na população de linfócitos CD8+ seria a responsável
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pela diferença de resposta imune nos dois grupos de indivíduos, sendo a redução no percentual de linfócitos
T CD8+CD28+ um elemento-chave neste processo (Martins-Filho et al., 1999).
Contigli et al. (1999) avaliaram clones e linhagens de células T isoladas de pacientes portadores da
forma clínica aguda ou crônica da esquistossomose. Os resultados encontrados revelaram um padrão
diferenciado de produção de citocinas em ambos os grupos de indivíduos. Clones de células T CD4+
derivados de indivíduos infectados apresentaram um perfil Th2/Th0, produzindo IL-4 e IL-5 ou IL-4, IL-5
e IFN-gama, enquanto clones derivados de doadores não infectados, sensibilizados in vitro com antígenos
de S. mansoni, apresentaram um perfil Th1/Th0, produzindo IFN-gama ou IL-4, IL-5 e IFN-gama.
A análise da reatividade celular frente a antígenos de ovos e vermes adultos de S. mansoni também
foi realizada por Mwatha et al. (1998) em crianças africanas portadoras da forma clínica hepatoesplênica
da esquistossomose. Esse trabalho demonstrou uma associação entre a forma hepatoesplênica da doença
e o perfil de resposta imune predominantemente do tipo 1 (altos níveis de TNF-alfa e IFN-gama, mas
baixos níveis de IL-5), enquanto a ausência dessa forma clínica estava relacionada à resposta imune do
tipo 2 (altos níveis de IL-5, mas baixos níveis de TNF-alfa e IFN-gama).

INFLUÊNCIA DOS RECEPTORES DE QUIMIOCINAS NA RESPOSTA IMUNE DURANTE A
ESQUISTOSSOMOSE MANSONI HUMANA
A resposta imune, bem como a inflamação granulomatosa associada à infecção por S. mansoni
abrangem vias múltiplas, envolvendo a ativação e o recrutamento de populações celulares distintas e a
produção de diferentes citocinas inflamatórias, elementos que se encontram sob a influência de numerosos
fatores solúveis, ativadores e reguladores da resposta imune. Nesse contexto, as quimiocinas e seus
receptores são elementos fundamentais no processo de recrutamento de leucócitos. Do ponto de vista
molecular, a posição relativa de um resíduo de cisteína na molécula define quatro motivos estruturais
para os receptores de quimiocinas (CC, CXC, C e CX3C). Até o momento, diversos receptores de quimiocinas
humanas já foram identificados: receptores para as quimiocinas CC (denominados CCR1, CCR2, CCR3,
CCR4, CCR5, CCR6, CCR7, CCR8, CCR9, CCR10, CCR11 etc.), receptores para as quimiocinas CXC (denominados
CXCR1, CXCR2, CXCR3, CXCR4, CXCR5, CXCR6 etc.), além do receptor CX3CR1 (Murphy, 1994; Murdoch &
Finn, 2000; Zlotnik & Yoshie, 2000; Moser et al., 2004).
Recentes avanços na análise de receptores de quimiocinas demonstraram que sua expressão é um
importante evento na diferenciação e polarização da resposta imune mediada por células T e na diferenciação
da resposta imune para o Tipo 1 e Tipo 2 (Bonecchi et al., 1998; Sallusto, Lanzavecchia & Mackay, 1998).
Assim, a expressão dos receptores CXCR3, CCR1 e CCR5 tem sido associada a uma resposta do Tipo 1. Por
outro lado, os receptores CCR3, CCR4 têm sido associados a uma resposta do Tipo 2; CCR2, a uma
resposta do Tipo 0, enquanto CXCR4 e CCR7 estão relacionados a células T não primadas por antígeno
(Sallusto et al., 1998).
Até o momento, existem poucos trabalhos na literatura abordando o papel dos receptores de quimiocinas
na infecção esquistossomótica. Estudo pioneiro avaliando o perfil de receptores de quimiocinas na infecção
em humanos foi realizado por Teixeira-Carvalho (2004). Esse estudo revelou que os pacientes portadores
da forma clínica intestinal apresentam um perfil preferencialmente do Tipo 2 modulado, sendo caracterizado
pelo aumento da freqüência de linfócitos totais positivos para CCR2, associado a um aumento do percentual
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de linfócitos T CXCR4+ e a uma diminuição da freqüência de linfócitos T CXCR3+ na análise após estimulação
in vitro. Esses achados mostraram que os pacientes do grupo INT apresentam preferencialmente uma resposta
imune modulada. Por outro lado, pacientes portadores da forma clínica hepatoesplênica apresentam uma
deficiência em montar uma resposta imune efetora do Tipo 2, com um aumento de freqüência de linfócitos
T CXCR3+, após estimulação in vitro com SEA. Em conjunto, esses resultados sugerem que os pacientes
portadores da infecção crônica hepatoesplênica apresentam, predominantemente, uma resposta imune próinflamatória, estando essa resposta associada a um quadro clínico mais grave da doença. Estudos adicionais
demonstraram ainda que, em pacientes assintomáticos, a síntese de IL-10 está positivamente correlacionada
à expressão de CXCR4 e inversamente correlacionada com a expressão de CXCR3, sugerindo que a IL-10
seria um fator importante no controle do padrão de migração celular durante a infecção crônica intestinal.
Recentemente, a expressão de receptores de quimiocinas em células do granuloma esquistossomótico pulmonar
murino foi investigada. Os resultados mostraram que os receptores CCR2 e CCR3 são importantes na formação
do granuloma pulmonar em camundongos infectados por S. mansoni e a sua expressão é regulada por
IL-4 e IL-13 (Warmington et al., 1999; Chiu & Chensue, 2002). Esses trabalhos demonstraram que os receptores
de quimiocinas são capazes de determinar o(s) tipo(s) celular(es) que irá(ão) migrar para o foco inflamatório
e esse processo é influenciado pelo ambiente de citocinas formado que, por sua vez, também influencia a
expressão dos receptores.

A RESPOSTA IMUNE COMPARTIMENTALIZADA NA ESQUISTOSSOMOSE MANSONI
HUMANA: O BAÇO E O FÍGADO DURANTE A FORMA HEPATOESPLÊNICA
DESCOMPENSADA
O estudo de processos infecciosos humanos apresenta limitações éticas de investigação, tendo em
vista as restrições para o acesso ao material biológico disponível para análise. Entretanto, o estudo da
resposta imune compartimentalizada apresenta-se como uma abordagem que permite investigar de uma
forma mais ampla os eventos imunológicos que ocorrem em associação a um determinado processo
infeccioso. Hoje ainda são escassos os estudos que avaliam aspectos imunológicos em diferentes
compartimentos durante a infecção humana por S. mansoni. A prática da esplenectomia corretiva como
uma alternativa de melhorar o quando clínico dos pacientes portadores de esquistossomose hepatoesplênica,
associada à videolaparoscopia aplicada na investigação de alterações hepáticas, trouxeram a oportunidade
de investigar os dois órgãos mais acometidos pela infecção.
Nesse contexto, o baço, o maior órgão linfóide interposto entre a circulação sistêmica e a portal,
apresenta-se como um importante sítio de resposta imune a antígenos circulantes, sendo um órgão onde
ocorre a proliferação de linfócitos e a maturação de monócitos (Tischendorf, 1985). Estudos pioneiros
avaliando a celularidade do baço de pacientes portadores da forma clínica hepatoesplênica da
esquistossomose foram desenvolvidos por Garcia et al. (1986). Estes autores demonstraram que células
T e B perfaziam, em média, 55% e 37% dos esplenócitos totais, respectivamente. A análise de duas
subpopulações celulares de esplenócitos, CD4+ e CD8+, revelou uma equivalência. Estudos morfológicos
de amostras de baço obtidas de pacientes com infecção crônica hepatoesplênica mostraram que existe
uma fibrose difusa da polpa vermelha, ausência de centros germinativos na polpa branca e aumento da
espessura da cápsula esplênica (Bogliolo, 1959). Já estudos desenvolvidos por Magalhães Filho & Coutinho
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(1960) demonstraram que o baço apresenta um quadro de fibrocongestão, caracterizado por hiperplasia
do compartimento linfóide, com redução dos folículos e hipercelularidade da polpa vermelha. Avaliações
recentes revelaram que o espessamento dos cordões esplênicos contribui para a gênese da esplenomegalia
esquistossomática. Há um aumento da matriz extracelular em conseqüência de desdobramento de material
rico em colágeno tipo IV. Além disso, dados morfométricos demonstram que durante a infecção crônica
hepatoesplênica grave há uma grande variabilidade nos aspectos do compartimento linfóide. Adicionalmente,
um grau variado de hiperplasia e atrofia da polpa branca foi observado em amostras de baço obtidas de
pacientes hepatoesplênicos (Freitas & Barbosa, 1999). Estudo fenotípico detalhado de esplenócitos humanos
foi desenvolvido por Martins-Filho, Mello & Corrêa-Oliveira (1998). Nesse estudo foram analisadas biópsias
esplênicas de indivíduos saudáveis e indivíduos portadores da forma hepatoesplênica da esquistossomose
mansoni. A análise comparativa dos esplenócitos de indivíduos saudáveis e infectados por S. mansoni
não demonstrou diferenças significativas no percentual de linfócitos T e suas subpopulações, linfócitos
CD4+ e CD8+, assim como na população de linfócitos B. Também não foram encontradas diferenças
significativas na expressão da molécula co-estimuladora CD28. No entanto, um maior percentual de
células NK e de linfócitos T CD4+ e CD8+ apresentando o marcador de ativação tardia HLA-DR foi
encontrado. Além disso, os esplenócitos dos pacientes portadores da forma hepatoesplênica da
esquistossomose mansoni também apresentaram um percentual maior de linfócitos B1. A análise
comparativa de parâmetros imunológicos do baço e sangue periférico revelou que em ambos os
compartimentos havia um aumento do percentual de linfócitos T e suas subpopulações CD4+ e CD8+
para o marcador de ativação celular HLA-DR, em comparação com os indivíduos do grupo-controle,
sugerindo que o baço é um importante sítio de ativação celular durante a infecção esquistossomótica
humana. Por outro lado, a avaliação do percentual de células CD28+ em linfócitos T CD4+ e CD8+
demonstrou que havia uma diminuição apenas no percentual de linfócitos T positivos para CD28 na
subpopulação de linfócitos CD8+, em comparação aos indivíduos do grupo-controle. Essa diminuição foi
observada apenas no sangue periférico, não sendo encontrada no baço dos pacientes portadores da forma
clínica hepatoesplênica descompensada, sugerindo que a perda de mecanismos co-estimuladores é um
fenômeno que ocorre fora do baço na esquistossomose mansoni grave humana.
Até recentemente, do ponto de vista da compartimentalização da resposta imune, o fígado era
considerado um órgão relativamente inerte apresentando-se num estado normal não inflamado e
essencialmente pouco diferente de outros órgãos sólidos que possuíam um componente imunológico.
Entretanto, essa visão vem sendo modificada nos últimos anos, pois pesquisadores identificaram
propriedades imunológicas distintas para o fígado (Crispe & Mehal, 1996; O’Farrelly & Crispe, 1999).
Esse órgão possui algumas características estruturais que conferem a ele uma função imunológica
importante: recebe 25% do fluxo sanguíneo cardíaco e é a maior fonte de linfa do corpo, contribuindo com
25%-50% do fluxo do ducto torácico. A maioria do suprimento sanguíneo hepático é fornecida pela veia
porta, que carreia nutrientes derivados da dieta, toxinas, antígenos, bem como substâncias derivadas do
baço. A localização do fígado permite que moléculas absorvidas pelo intestino transitem até aquele
órgão, onde serão metabolizadas ou degradadas, caso sejam substâncias tóxicas. Tais características
fazem com que o fígado seja continuamente exposto a antígenos e células do sistema imune, em particular
os linfócitos (Bertolino et al., 2002). Algumas informações sugerem, ainda, que o fígado possa ser um
órgão capaz de estabelecer interações particulares bem específicas com os linfócitos: cerca de 50% dos
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linfócitos intra-hepáticos, tanto em camundongos, como em humanos, expressam marcadores fenotípicos
de células NKT (MacDonald, 1995; Doherty et al., 1999); o fígado é um sítio preferencial de apoptose de
células T, principalmente linfócitos T CD8+ (Huang et al., 1994; Qian et al., 1997); é também um sítio
de infecções virais persistentes (Koziel & Walker, 1997; Tsai & Huang, 1997; Cerny & Chisari, 1994) e
possui a capacidade de induzir tolerância imunológica (Triger, Cynamon & Wright, 1973; Yang et al.,
1994). Embora não se saiba ao certo se todas essas propriedades imunológicas características do referido
órgão tenham uma base comum, acredita-se que a permeabilidade hepática a linfócitos T e a capacidade
do fígado de potencialmente funcionar como sítio primário de ativação de linfócitos T possam ser
mecanismos que contribuam para o estabelecimento dessas características imunológicas específicas.
Durante o processo de infecção por S. mansoni, o acometimento hepático leva ao desenvolvimento das
formas clínicas hepatointestinal ou hepatoesplênica. No transcorrer do processo, o fígado primeiramente
aumenta de tamanho e, posteriormente, adquire uma textura firme e apresenta uma superfície finamente
granular, mas não nodular, como na cirrose hepática (El Garem, 1998). A doença é essencialmente
mesenquimal e não parenquimatosa, com a arquitetura do lóbulo hepático bem preservada. Não há
evidências de necrose, exceto em sítios focais do granuloma ou em caso de regeneração. O trato portal
aparece com bandas fibrosas espessas que se assemelham à borda de um cachimbo, sendo denominada,
inicialmente, de fibrose do tipo pipesteam e, posteriormente, recebendo a denominação de fibrose de
Symmers (Symmers, 1904). Devido ao comprometimento da circulação portal, ocorre arteriolização, por
meio da ramificação da artéria hepática, levando à formação de espaços vasculares denominados de
angiomatóides (Elwi, 1976). A compensação do fluxo sanguíneo é feita pela artéria hepática que mantém
a perfusão do órgão e, com isso, suas funções serão alteradas apenas mais tardiamente. O grau máximo
de fibrose pode ser observado no espaço porta, contudo, também está presente ao redor dos lóbulos
hepáticos e entre os hepatócitos. Nos casos mais graves da esquistossomose pode haver o desenvolvimento
de falha hepática progressiva com sintomatologia similar aos estágios terminais de cirrose hepática, tais
como encefalopatia, hipertermia, oligúria, ascite, icterícia, palidez, dentre outros (El Garem, 1998).
Na gênese da patologia associada à esquistossomose mansoni, a formação do granuloma hepático e
a fibrose hepática periportal apresentam-se como principais componentes da morbidade. Como mencionado
anteriormente, a participação de linfócitos T CD4+ na reatividade granulomatosa durante a esquistossomose
mansoni humana também foi sugerida por Doughty et al. (1987), por intermédio de estudos da reatividade
granulomatosa in vitro. Sabe-se que os linfócitos T CD4+ estão envolvidos no processo de fibrogênese
associado à esquistossomose mansoni, como demonstrado em estudos desenvolvidos em modelo murino
(Prakash, Postlethwaite & Wyler, 1991; Prakash & Wyler, 1992). Pesquisadores mostraram que linfócitos
T CD4+, obtidos de granulomas hepáticos, são fonte de fibrosina, uma linfocina com atividade fibrogênica,
importante no desenvolvimento de fibrose hepática.
Estudos avaliando a celularidade do infiltrado hepático de pacientes portadores da forma hepatoesplênica
da esquistossomose foram desenvolvidos por Raso & Neves (1965) e Zhang et al. (2000). Os autores
evidenciaram que o infiltrado inflamatório hepático de pacientes portadores da forma hepatoesplênica era
linfocítico com predomínio de linfócitos T CD8+, sugerindo também a participação dessa população celular
não só na resposta granulomatosa hepática, como também na estabilização da doença.
Por outro lado, em estudo recente, Teixeira-Carvalho (2004) avaliou a celularidade do infiltrado
inflamatório hepático dos pacientes portadores da forma hepatoesplênica descompensada, observando a
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presença de uma resposta inflamatória mononuclear de natureza não granulomatosa, constituída
preferencialmente por linfócitos T, com um maior número de linfócitos CD4+ e participação secundária de
linfócitos CD8+, presentes em menor freqüência. A princípio, essa contradição observada em relação aos
dados encontrados por Raso & Neves (1965) e Zhang et al. (2000) poderia estar associada com a
possibilidade das amostras hepáticas terem sido obtidas de pacientes portadores de co-infecção
esquistossomose/hepatite viral, uma vez que esses autores não relatam a realização prévia de investigação
sorológica para hepatites virais, empregada como critério de exclusão no estudo de Teixeira-Carvalho (2004).
Sabidamente, a co-infecção por vírus poderia alterar a celularidade hepática, favorecendo o recrutamento
de linfócitos T CD8+. Estudo comparativo desenvolvido por Rocha (1998), avaliando o infiltrado inflamatório
hepático em pacientes portadores de esquistossomose, com sorologia negativa para hepatites B ou C em
relação àqueles com sorologia positiva, reforça essa hipótese. Os dados obtidos mostraram um predomínio
de linfócitos CD8+ naqueles pacientes com sorologia positiva para hepatite viral e a presença tanto de
linfócitos CD4+ quanto de CD8+ naqueles pacientes com sorologia negativa para hepatite, corroborando
os achados de Teixeira-Carvalho (2004), que mostravam ainda que os infiltrados inflamatórios hepáticos
continham também macrófagos, linfócitos B e células NK.
Todos esses elementos celulares provavelmente têm importância nos fenômenos inflamatórios
desencadeados no fígado durante a infecção esquistossomótica hepatoesplênica descompensada.

PERSPECTIVAS
Apesar da existência de estudos que avaliam aspectos específicos da resposta imune na
esquistossomose mansoni humana, ainda não está claro quais são os mecanismos imunológicos envolvidos
no estabelecimento das várias formas clínicas da doença, inclusive quais seriam os eventos que poderiam
influenciar o desenvolvimento de um quadro de fibrose moderada ou acentuada durante a evolução da
forma hepatoesplênica da doença. Dessa forma, torna-se de grande relevância o estudo mais detalhado da
resposta imune em pacientes apresentando a forma hepatoesplênica da esquistossomose, correlacionando
o perfil de citocinas, quimiocinas e seus receptores e o padrão de migração celular durante a infecção
humana, estudando simultaneamente, do ponto de vista fenotípico e histológico, os órgãos mais acometidos
durante a doença, o fígado e baço. Assim, poder-se-á compreender melhor os mecanismos imunopatológicos
envolvidos no desencadeamento da esquistossomose humana, sua progressão e manutenção, visando ao
controle da patologia em indivíduos infectados.
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