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RESUMO
EXPRESSÃO DE RNAm DE SmATPDase 1 E SmATPDase 2 EM OVOS DE
Schistosoma mansoni MODULA, VIA IL-10, O SISTEMA IMUNE DE
INDIVÍDUOS INFECTADOS
A esquistossomose é uma doença crônica e debilitante que afeta mais de 200 milhões de
pessoas em todo o mundo. A formação de granulomas ao redor dos ovos do parasito é
mediada por células T CD4 +, e estudos recentes forneceram informações sobre a cascata
de citocinas que controla o desenvolvimento da doença. A citocina IL-10 apresenta um
papel central na regulação das respostas Th1 e Th2 frente aos antígenos do schistossoma,
inibindo a expressão de moléculas co-estimuladoras, contribuindo para o estabelecimento
do parasito. As SmATPDases degradam os nucleotídeos extacelulares ATP e ADP em
AMP e podem inibir a inflamação mediada por ATP e a trombose mediada por ADP.
Hidrólise adicional do AMP gera adenosina, uma molécula com propriedades antiinflamatórias. Essa ação pode modular a resposta imune do hospedeiro e favorecer a
sobrevivência do parasito. Neste trabalho, avaliamos a expressão das enzimas
SmATPDase 1 e SmATPDase 2 em ovos de S. mansoni obtidos de indivíduos infectados
como um possível fator relacionado ao parasito que pode influenciar a resposta imune do
hospedeiro e, consequentemente, o desfecho clínico da doença. Amostras de fezes foram
coletadas de 39 indivíduos infectados para detectar regiões codificantes das enzimas pela
qPCR. A produção de citocinas foi medida em sobrenadantes de culturas de PBMC
estimuladas com SEA por ensaio multiplex. A determinação da mediana global de cada
citocina foi realizada para caracterização dos indivíduos em altos produtores (AP) de
citocinas (indivíduos que apresentaram índices de citocinas acima da mediana global).
Observou-se que 6 indivíduos expressaram SmATPDase1 em suas amostras fecais, 6
expressaram SmATPDase2 e 6 expressaram ambas as enzimas. O grupo que expressou
apenas a SmATPDase1 apresentou alta frequência de AP para IFN-γ, TNF e IL-4 e baixa
frequência de AP para IL-6. O grupo que expressou apenas a SmATPDase2 apresentou
alta frequência de AP para IFN-γ, IL-6 e IL-4 e baixa frequência de AP para IL-10. O
grupo que expressou ambas enzimas apresentou alta frequência de AP para IL-10 e baixas
frequências de AP para IFN-γ, IL-6, IL-2, IL-4 e IL-13. Ao comparar a razão entre IL10/IFN-γ após estímulo com SEA, observou-se que a expressão de ambas as enzimas
modula a produção de IFN-γ através da ação da citocina IL-10. Curiosamente, a expressão
de SmATPDases contribuiu para a associação positiva entre a intensidade da infecção e
o índice de IL-10, uma vez que a correlação positiva entre a intensidade da infecção e os

níveis de IL-10 ocorreu apenas no grupo SmATPDase positivo. O gráfico de radar revelou
que 62,5% das citocinas analisadas apresentaram frequência reduzida no grupo de
indivíduos que expressam ambas enzimas, enquanto a IL-10 manteve uma frequência de
altos produtores acima de 50%. Além disso, a análise do diagrama de Venn mostrou que
a IL-10 é a única citocina induzida pela expressão de ambas as enzimas ao mesmo tempo.
Finalmente, a expressão de SmATPDases em amostras de fezes mostrou-se relevante para
o agrupamento de indivíduos junto a dados sociodemográficos, parasitológicos e
imunológicos. Assim, a expressão de ambas as enzimas em ovos do parasito parece ser
um novo fator, ainda não descrito, capaz de modular negativamente a resposta imune do
hospedeiro, através da produção de IL-10 o que pode contribuir para a sobrevivência do
parasito.

Palavras-chave: Esquistossomose, SmATPDases, Interleucina-10, Imunomodulação.

ABSTRACT
EXPRESSÃO DE RNAm DE SmATPDase 1 E SmATPDase 2 EM OVOS DE
Schistosoma mansoni MODULA, VIA IL-10, O SISTEMA IMUNE DE
INDIVÍDUOS INFECTADOS
Schistosomiasis is a chronic and debilitating disease that affects over 200 million people
worldwide. The formation of granulomas around schistosome eggs is mediated by CD4+
T cells, and recent studies have furnished numerous insights into the cytokine cascade
that controls the development of the disease. A pivotal role of IL-10 in down-regulating
both Th1 and Th2 responses to schistosome Ags, by inhibiting the expression of
costimulatory molecules, which can favor the parasite establishment. The SmATPDases
degrades ATP and ADP extracellular nucleotides in AMP, and may inhibit both ATPmediated inflammation and ADP-mediated thrombosis. Further hydrolysis of AMP
generates adenosine, a molecule with anti-inflammatory properties. This action can
modulate the host immune response and favor the survival of the parasite. In this work,
we evaluated the expression of SmATPDase 1 and SmATPDase 2 enzymes in S. mansoni
eggs obtained from infected individuals as a possible parasite-related factor that could
influence the host immune response and consequently the clinical outcome of the disease.
Fecal samples were collected from 39 infected individuals to detect coding regions of the
enzymes by the qPCR. The production of cytokines were measured in supernatants of
PBMC cultures stimulated with SEA by multiplex assay. The analysis was performed by
the global median determination for each cytokine and set up high producers (HP) of
cytokines as those presented cytokines above of the global median. It was observed that
6 individuals expressed SmATPDase1 in their fecal samples, 6 expressed SmATPDase2
and 6 expressed both enzymes. The group who expressed only SmATPDase1 showed
high frequency of IFN-γ, TNF, and IL-4 HP and low frequency of IL-6 HP. The group
who expressed only SmATPDase2 showed high frequency of IFN-γ, IL-6, and IL-4 HP
and low frequency of IL-10 HP. The group who expressed both enzymes showed high
frequency of IL-10 HP and low frequencies of IFN-γ, IL-6, IL-2, IL-4 and IL-13 HP.
When comparing the ratio between IL-10/IFN-γ after stimulation with SEA presented by
the individuals of that showed expression of SmATPDAse 2 and both enzymes, higher
indices were observed in the group that had both enzymes expression. Interestingly, the
positive correlation between infection intensity and IL-10 levels remained only in the
positive SmATPDase group. The radar chart revealed that 62.5% of the analyzed
cytokines presented reduced frequency in the group of individuals expressing both

enzymes. Venn diagram analysis showed that the IL-10 is the only cytokine induced by
the expression of both enzymes. Finally, the expression profile of SmATPDases in the
feces samples of the infected individuals is shown as relevant data for the grouping of
individuals through multivariate analysis. Thus, the expression of the enzymes singly
seems to modulate differentially the immune response of the host. Interestingly, the
expression of both enzymes in eggs of the parasite seems to be a new undescribed factor
that negatively modulates the host immune response by inducing high IL-10 production
which, in turn, can contribute to the survival of the parasite.

Key-words: Schistosomiasis, SmATPDases, Interleukine-10, Immunomodulation.
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1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Esquistossomose: Epidemiologia, Ciclo Biológico e Aspectos Clínicos

As infecções parasitárias são Doenças Tropicais Negligenciadas e continuam
levando milhares de indivíduos a condições debilitantes ou até mesmo à morte nos
continentes com climas tropicais, subtropicais e equatoriais. Entre essas doenças, destacase a esquistossomose, enfermidade causada pelo helminto Schistosoma mansoni, que
possui relevante importância no contexto de saúde pública brasileira (Britton et al., 2010;
Souza et al., 2011; Utzinger et al., 2012; Bacon et al., 2012; Cañete et al., 2012; Palacios,
Valera e Barbosa, 2012; Amare et al., 2013; Pullan et al., 2014).
Segundo o Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geohelmintoses (INPEG), houve queda significativa da positividade da esquistossomose
entre 1949, 1977 e 2015 que passou, respectivamente de 10,09 para 9,24 e atualmente
1,79%. Apesar dessa mudança no perfil epidemiológico das populações, o Brasil
permanece como área de transmissão endêmica para esquistossomose. Nesse sentido,
estima-se que 1,5 milhões de pessoas no Brasil vivam em áreas sob o risco de contrair a
doença, sendo as regiões nordeste e sudeste as mais afetadas. Entre os estados brasileiros,
Minas Gerais é o quarto estado com maior proporção de indivíduos infectados, levando
em conta municípios com população de até 500 mil habitantes, ficando atrás apenas de
Sergipe, Pernambuco e Alagoas (Brasil, 2014; Brasil, 2016; Katz, 2018).
A infecção pelo S. mansoni ocorre através do contato com águas infestadas por
cercárias liberadas pelo caramujo, o hospedeiro intermediário. Ao encontrar o hospedeiro
definitivo, as cercárias penetram na pele, entram em contato com o sangue e se
transformam em vermes jovens ou esquistossômulo. O esquistossômulo se alimenta de
sangue e globulinas através da glicólise anaeróbica e podem migrar para os pulmões onde
permanece cerca de 10 dias. Posteriormente, migram para o sistema porta, onde se
diferenciam em vermes adultos macho e fêmea. Nas veias mesentéricas inferiores os
vermes adultos se acasalam e as fêmeas iniciam a postura dos ovos. Centenas de ovos
podem ser liberados por dia, sendo que cada ovo contém uma larva ciliada denominada
miracídeo, que secreta enzimas proteolíticas e ajudam os ovos a migrar para o lúmen
intestinal. Sendo assim, parte dos ovos são eliminados nas fezes e outra parte fica retida
nos tecidos, onde induz a reação granulomatosa. Os ovos que saem junto às fezes,
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eclodem ao entrarem em contato com a água, permitindo a infecção dos caramujos por
novos miracídios. Em seguida, os miracídios se multiplicam assexuadamente em
esporocistos e posteriormente em larvas cercárias. As cercárias começam a sair dos
caramujos 4 a 6 semanas após infecção e circulam na água por até 72 h procurando a pele
de um hospedeiro definitivo para iniciar um novo ciclo (Jordan, 2000; Olds e Dasarathy,
2001; WHO, 2002; Pearce & MacDonald, 2002; Ross et al., 2002; Brindley, 2005;
Mountford, 2005; Raghavan e Knight, 2006) (Figura 1).

Figura 1 - Ciclo de vida de S. mansoni. (1) Os ovos são liberados com as fezes do hospedeiro humano
infectado. (2) Em um ambiente de água doce, os ovos eclodem e liberam os miracídios. (3) Os miracídios
infectam o caramujo (hospedeiro intermediário), onde se desenvolvem em esporocistos, replicam-se
assexuadamente e amadurecem em cercárias. (4) As cercárias são devolvidas à água. (5) Assim que as
cercárias encontram um hospedeiro humano, elas penetram na pele. (6) Após a penetração, as cercárias se
transformam em esquistossômulos e migram para a veia porta hepática. (7) Os esquistossômulos
amadurecem em vermes machos e fêmeas adultos e copulam. (8) O verme fêmea migra para as vênulas
mesentéricas e começa a deposição de ovos, que são liberados com as fezes e reiniciam o ciclo (Cleenewerk,
Garssen, Hogenkamp, 2020).

Diversos são os fatores que podem influenciar o desenvolvimento da infecção pelo
S. mansoni. As condições socioeconômicas estão fortemente atreladas ao risco de
infecção, uma vez que a falta de saneamento básico, acesso a água tratada, baixa condição
econômica e baixo grau de escolaridade já foram associados a doença (Rollemberg et al.,
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2015). Além disso, as características biológicas, como sexo e idade, também se mostram
como fatores importantes, uma vez que os hábitos de vida dos indivíduos, como o maior
contato de crianças e jovens com a água de rios e córregos para atividades de lazer e
atividades laborais associadas a pessoas do sexo masculino garantem um maior risco de
exposição à infecção (Costa, 1996; Coura-Filho et al., 1998; Santos e Melo, 2011; Leão
Neto et al.,2012).
A esquistossomose pode se manifestar sob diferentes formas clínicas, variando
em graus de gravidade. Na fase aguda da esquistossomose os indivíduos infectados
podem apresentar dermatite cercariana ou forma intestinal com diarreias, dores
abdominais e sensação de plenitude gástrica. Na fase crônica, os ovos que não foram
eliminados nas fezes migram para diferentes órgãos como o fígado, onde dão origem a
uma reação granulomatosa, em razão da estimulação antigênica dos ovos. A resposta
imune frente aos ovos do S. mansoni através do granuloma crônico atrai grande
quantidade de eosinófilos e aumenta a produção de matriz extracelular rica em colágeno
pelos fibroblastos, fato que protege os hepatócitos e células parenquimatosas, porém pode
favorecer o desenvolvimento de fibrose periportal (Allen e Wynn 2011; Gomes,
Domingues e Barbosa, 2017). Desse modo, na fase crônica pode haver o desenvolvimento
de formas mais graves como a hepatoesplênica, na qual se observa hipertensão portal,
aumento do diâmetro do fígado, baço e fibrose periportal (Lambertucci et al., 2000;
Pordeus et al., 2008).
A identificação dos pacientes com hepatoesplenomegalia se baseia no diagnóstico
realizado por ultrassonografia. Através desse diagnóstico é possível determinar com
maior precisão o estágio evolutivo da doença nas áreas endêmicas, especialmente após o
advento do ultrassom portátil. Na fase crônica, os indivíduos são agrupados de acordo
com a expressão da fibrose hepática (espessamento periportal e perivascular), circulação
colateral e aumento do fígado e baço (Abdel-Wahab et al., 1992; Mohamed-Ali et al.,
1999; Lambertucci et al., 2000; Machado et al., 2002; Richter, 2003; Magalhães et al.,
2005). O ultrassom portátil tem sido essencial para estabelecer a correlação entre a
frequência dos sinais ultrassonográficos com o nível endêmico das áreas estudadas e o
estágio da doença nas populações (Azeredo et al., 2010).

1.2 Diagnóstico e Tratamento
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O diagnóstico da esquistossomose é realizado através da detecção de ovos
presentes nas fezes dos indivíduos infectados e o exame coproparasitológico é o mais
indicado para esta finalidade. Sua realização pode se apresentar de diversas formas, entre
elas os métodos de Hoffman, Pons e Janer (HPJ) e o de Kato-Katz são amplamente
utilizados em diversas pesquisas (Cantuária et al., 2011; Belo et al., 2012; Souto et al.,
2012; Carvalho et al., 2012; Espírito Santo et al., 2015; Silveira et al., 2016). Porém, a
variabilidade biológica e morfológica do S. mansoni e a baixa sensibilidade dos métodos
citados apontam para a necessidade da realização de mais de um método diagnóstico,
especialmente em casos que apresentam baixa carga parasitária (Mendes et al., 2005).
O método HPJ é um exame qualitativo enquanto que o Kato-Katz possui caráter
quantitativo, de forma que ao serem feitos em conjunto permitem maior segurança no
diagnóstico (Cantuária et al., 2011; Belo et al. 2012; Souto et al., 2012). A combinação
de vários testes, incluindo métodos de biologia molecular como a técnica de qPCR tem
sido sugerida com a intenção de aumentar a sensibilidade para o diagnóstico na
esquistossomose, especialmente em regiões de baixa endemicidade. Muitas vezes, nessas
regiões a utilização de apenas métodos parasitológicos pode não ser uma estratégia
eficiente no diagnóstico da doença (Espírito Santo et al., 2015; Resende et al., 2019).
Segundo Katz (1986), as regiões classificadas como de baixa endemicidade,
devem ser aquelas que apresentam prevalência inferior a 10%, com a maioria dos
indivíduos infectados assintomáticos e eliminando menos de 96 ovos por grama de fezes.
Outros pesquisadores sugeriram uma definição de área de baixa endemicidade que inclua
a prevalência dos casos de esquistossomose em 25% ou menos da população examinada
(Noya et al., 2007). Uma outra classificação, propõe que áreas com prevalência acima de
25% sejam classificadas como de alta endemicidade, áreas de média endemicidade com
prevalência entre 5 e 25%, e as de baixa endemicidade em localidades com prevalência
igual ou inferior a 5% de positividade na população (Brasil, 2014).
Estudos realizados no Brasil e no exterior, mostram que, em áreas de baixa
endemicidade para esquistossomose o uso de duas lâminas de Kato-Katz pode subestimar
significativamente a prevalência real da doença, pois somente 25 a 30% dos indivíduos
infectados serão detectados (Enk et al., 2010; Utzinger et al., 2012; Siqueira et al., 2016).
Desse modo, dado a situações atuais da esquistossomose no Brasil, onde a grande maioria
dos municípios apresenta baixo número de casos e com baixa carga parasitária, é possível
que a prevalência da parasitose seja 2 a 3 vezes maior. Desse modo, sugere-se a realização
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de cálculos que estabeleçam um fator de correção para estimar a prevalência real da
doença (Katz, 2018).
O Point-of-care circulating cathodic antigen (POC-CCA) vem sendo apontado
como método eficiente para o diagnóstico da esquistossomose a partir de amostra de
urina. Um estudo realizado por Silveira et al., (2016), nos municípios de Manhuaçu e
Governador Valadares buscou avaliar o desempenho do CCA em indivíduos infectados e
não infectados pelo S. mansoni moradores de área endêmica e não endêmica para a
doença. O estudo demonstrou que a leitura visual do resultado obtido do teste como
“traço”, influenciou diretamente a sensibilidade e especificidade do método. Além disso,
o método diagnosticou 15% dos indivíduos que foram considerados positivos pelo
método de kato-katz como negativos. Esses indivíduos, considerados falso negativos,
possuíam, em grande parte, uma infecção leve com uma carga parasitária menor que 100
OPG. Entretanto, o método apresentou uma boa sensibilidade e especificidade em
indivíduos que apresentaram uma carga parasitária moderada e alta. Os resultados
indicam que em áreas onde as intensidades de infecções são leves, o teste não possui a
sensibilidade para ser usado como ferramenta de diagnóstico independente, sendo o KatoKatz ainda o teste padrão ouro para diagnóstico da doença em áreas endêmicas (Silveira
et al., 2016; Siqueira et al., 2016).
O tratamento da esquistossomose além de buscar curar a doença, procura também
evitar o desenvolvimento das formas graves. As condutas clínicas a serem tomadas
podem diferir dependendo da fase da doença em que o paciente se encontra. Na fase
inicial, na dermatite cercariana, o tratamento pode ser composto pelo uso de antihistamínicos e corticosteroides tópicos, associados à oxaminiquine ou prazinquantel. Em
casos de febre toxêmica pode ser necessário a internação e uso de analgésicos,
antiespasmódicos e antitérmicos. Na fase crônica, nas formas intestinal, hepatointestinal
e hepatoesplênica, podem ser utilizados medicamentos para quadros diarreicos quando
necessário, além dos medicamentos específicos (oxaminiquine ou prazinquantel). A
forma hepatoesplênica pode necessitar de outras condutas para reduzir o risco de
hemorragia digestiva (Vitorino et al., 2012).

1.3 Resposta Imunológica na Esquistossomose
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A participação das respostas do tipo Th1 e Th2 na resistência, na
infecção/reinfecção, na resposta imune protetora contra os parasitos, no desenvolvimento
de fibrose hepática e na imunomodulação do granuloma já foi bem descrita na literatura
(James et al., 1998; Hoffmann et al., 1999; Zouain et al., 2000; Cheever et al., 2002;
Leenstra et al., 2006; Kedzierski, Zhu e Handman, 2006).
A relação entre a resposta imune e a gravidade da doença tem sido estudada. No
curso da infecção, a resposta imune é caracterizada por uma cinética trifásica, com a fase
1 dominada por uma resposta Th1 induzida por antígenos do verme, a fase 2 (estágio
agudo) caracterizada por uma resposta granulomatosa Th2 altamente polarizada e
controlada pelos ovos do parasito e a fase 3 por uma resposta imunomoduladora (estágio
crônico) (Pearce e MacDonald, 2002; Morais et al., 2008; Ndlovu e Brombacher, 2014).
Durante a etapa inicial da infecção pelo S. mansoni, a primeira barreira imunológica a ser
vencida pela cercária é a pele. Estudo em murinos infectados com cercárias da linhagem
T. regenti, demonstrou que durante a passagem das cercárias na pele, ocorre uma resposta
inflamatória com a participação de neutrófilos, macrófagos, linfócitos CD4 + e
mastócitos. Camundongos que tiveram primo-infecção, demonstraram, na fase inicial,
uma resposta caracterizada pelo aumento das citocinas IFN-γ, IL-12 e IL-6, enquanto que,
em camundongos que tiveram reinfecção observou-se uma resposta Th2 com maiores
níveis de IL-4 e IL-5 (Lichtenbergová et al., 2008; Zheng et al., 2020).
Estudos realizados em seres humanos avaliaram o perfil de citocinas associado a
doença e propuseram que uma resposta pró-inflamatória do tipo Th1 é a causa da
morbidade (Henri et al., 2002; Morais et al., 2008). Em camundongos infectados, durante
as primeiras semanas de infecção, uma moderada resposta Th1, com aumento nos níveis
de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IFN- γ é gerada contra a migração das
formas imaturas do parasito (Pearce e MacDonald, 2002; Wilson et al., 2007). A partir
da oviposição a resposta imunológica muda para um perfil predominante Th2, com
aumento da produção das citocinas IL-4, IL-5, IL-13 e da citocina imunomoduladora IL10 (Pearce, 2005; Zheng et al., 2020) (Figura 2). Outros estudos avaliando camundongos
e seres humanos infectados pelo S. mansoni mostraram uma resposta imunológica com
predominância do perfil Th2, implicando na morbidade da doença (Jesus et al., 2004;
Magalhães et al., 2005). Entretanto, a resposta do tipo 2 é necessária para a sobrevivência
do hospedeiro (Fallon et al., 2000). Em camundongos, a resposta Th2 alcança um pico
em aproximadamente 8 semanas após a infecção e é modulada/regulada com a progressão
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da doença (Burke et al., 2009). Além disso, foi sugerido que a imunidade adquirida é
mediada por IgE contra antígenos das larvas e dos vermes adultos, que desencadeiam a
liberação de toxinas pelos eosinófilos (Butterworth, 1990).

Figura 2 – Indução de respostas de células T-helper-1- e T-helper-2 e desenvolvimento de células T
após infecção por Schistosoma mansoni. Após a infecção com Schistosoma mansoni, a primeira resposta
imune que se desenvolve é uma resposta da célula T auxiliar 1 (Th1). À medida que o verme se desenvolve
e os ovos são depositados, as células dendríticas produzem mais interleucina-10 (IL-10) e menos IL-12 e
uma resposta de células Th2 se desenvolve. Além disso, as populações de macrófagos ativados e células T
regulatórias também se desenvolvem (Dunne e Cooke, 2005).

A relação entre a intensidade de infecção e a produção tanto de IFN-γ quanto de
IL-10 foi observada em estudos realizados no Brasil (Dunne et al., 2006). Estímulo de
PBMC com SEA leva ao aumento significativo nos níveis de IFN-γ em indivíduos que
não apresentam ovos do parasito, enquanto indivíduos com intensidade de infecção
superior a 100 ovos por grama de fezes (OPG) apresentaram produção significativamente
maior de IL-10 (Silveira et al., 2004). Desse modo, o aumento dos níveis de IL-10 e a
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redução dos níveis de IFN-γ associados ao aumento da intensidade de infecção pode ser
um fator importante para desencadear o processo de fibrose.
Quanto ao perfil imunológico relacionado às formas clínicas da esquistossomose,
observa-se que pacientes com a forma intestinal exibem uma resposta mista Th1/Th2 com
altos níveis de IFN-γ, TNF-α e IL-4 e aumento na frequência de células T produtoras de
IL-10. Os pacientes portadores da esquistossomose hepatointestinal reagem aos antígenos
do Schistosoma com um perfil dominante de citocinas Th2, apresentando um aumento na
produção das IL-4 e IL-5, entretanto, apresentam pouca IL-10 quando comparados com
pacientes na forma intestinal. Em contraste, pacientes hepatoesplênicos têm uma fraca
resposta Th2 associada com o aumento na produção de IFN-γ e TNF-α, e diminuição da
expressão das citocinas IL-5 e IL-10, o que leva ao desenvolvimento de uma resposta
imunológica predominantemente pró-inflamatória. Por outro lado, estudos em modelos
animais, mostram que IL-4, IL-5 e IL-13 contribuem para a formação de granulomas e
desenvolvimento de fibrose. Essas citocinas, especialmente IL-13 e IL-5, estimulam a
proliferação de fibroblastos e a produção de matriz extracelular. Além disso, a citocina
IL-5 tem se mostrado importante para a ativação de eosinófilos na resposta granulomatosa
e um importante preditivo de estágio avançado da esquistossomose, uma vez que foi
altamente produzida em indivíduos com fibrose periportal de grau 2 (Booth et al., 2004;
Abath et al., 2006; Reiman et al., 2006; Talaat et al., 2007; Teixeira-Carvalho et al., 2008;
Burke et al., 2009).
As citocinas do tipo 2 e do tipo 1 são distintas em relação aos papéis na imunidade,
inflamação e fibrose, e ambas as respostas sofrem regulação cruzada significativa
(Baumjohann and Ansel, 2013; Choy et al., 2015; Wynn, 2015; Zheng et al., 2020). A
IL-13 pode ser produzida por células Th2 CD4 +, eosinófilos, mastócitos, basófilos e
células T NK e tem se apresentado como uma citocina chave em vários tipos de doenças
(Walker, Barlow e Mckenzie, 2013; Voehringer, 2013). As respostas crônicas da IL-13
também estão diretamente envolvidas com o desenvolvimento de fibrose patológica,
entretanto os mecanismos pelos quais o bloqueio de IL-13 leva à melhora da fibrose e
remodelação de tecidos ainda não estão claros (Allen e Wynn, 2011; Wynn e
Ramalingam, 2012). O papel fibrogênico da IL-13 parece provir de sua habilidade, junto
com IL-4, em induzir a enzima arginase em macrófagos. Essa enzima usa a L-arginina
como um substrato para produzir a L-ornitina, que é convertida em prolina. A prolina é
um aminoácido essencial que está envolvido na produção de colágeno e,
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consequentemente, no desenvolvimento da fibrose (Hesse et al., 2000; Pearce e
MacDonald, 2002; Wilson et al. 2007). Um estudo envolvendo camundongos deficientes
na produção de IL-4 ou IL-13 ou de ambas, demonstraram que a IL-4 é responsável pelo
desenvolvimento da resposta granulomatosa, induz a proliferação de linfócitos Th2 e é
importante para a produção de IL-5 e IL-13. Já a IL-13 é considerada uma citocina prófibrótica, sendo assim, relacionada ao desenvolvimento da fibrose hepática induzida pelo
S. mansoni (Fallon et al., 2000).
O TNF-α é um potente indutor no metabolismo do colágeno encontrado na matriz
extracelular e, age nas células de Kupffer, aumentando a produção de proteínas da matriz
extracelular. Alguns estudos têm mostrado uma significante associação entre altos níveis
dessa citocina e a presença de fibrose hepática grave em indivíduos cronicamente
infectados pelo S. mansoni (Henri et al., 2002; Booth et al., 2004), sendo também
encontrada elevada em pacientes com esquistossomose hepatoesplênica (Magalhães et
al., 2005).
O IFN-γ tem sido implicado na fibrólise, no qual atua inibindo a proliferação de
miofibroblastos e a produção de matriz extracelular. Estudos em humanos demonstram
um papel protetor de IFN-γ e um papel agravante de TNF-α no controle de fibrose grave.
Desse modo, baixos níveis na produção de IFN-γ e níveis elevados das citocinas TNF-α,
IL- 4, IL- 5, IL-10 e IL-13 têm sido associados com um aumento no risco de desenvolver
fibrose hepática grave na esquistossomose (Booth et al., 2004; Jesus et al., 2004; Oliveira
et al., 2006). Além disso, a produção de IFN-γ regula a ativação de fibroblastos e a síntese
de colágeno através da inibição da diferenciação das células estreladas hepáticas e,
consequentemente, a produção de matriz extracelular. Essa citocina parece aumentar a
atividade das colagenases do fígado pela estimulação da síntese de metaloproteinases e
pela inibição da síntese dos inibidores tissulares de metaloproteinases. Em culturas de
células mononucleares periféricas (PBMC) de pacientes com fibrose periportal moderada
a grave os níveis de IFN-γ são mais baixos do que em culturas de indivíduos com fibrose
periportal leve, enquanto altos níveis de TNF-α podem estar associados com a fibrose
periportal moderada a grave. Sendo assim, o IFN-γ exerce um importante papel na
proteção contra a fibrose periportal, enquanto que o TNF-α pode agravar a fibrose em
indivíduos cronicamente infectados (Henri et al., 2002; Stavitsky, 2004; Talaat et al.,
2007).
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O IFN-γ parece exibir uma potente atividade anti-fibrótica e as citocinas do tipo 2
possuem um efeito que antagoniza a função efetora do IFN-γ (Gurujeyalakshmi e Giri,
1995; Baumjohann and Ansel, 2013).

Além disso, o aumento compensatório na

expressão e atividade de IFN-γ seguida do bloqueio de IL-13 também pode contribuir
para a redução da fibrose. Estudos em camundongos com dupla deficiência de citocinas,
tanto para IL13 quanto para IFN-γ mostraram que tanto a fibrose pulmonar quanto a
fibrose hepática são altamente dependentes de IL-13. Além disso, existe uma notável
redução na fibrose em fígados de camundongos portadores de infecção crônica por S.
mansoni com dupla deficiência (IFN-γ /IL-13). A ação protetora causada por essa dupla
deficiência foi associado a diminuições marcadas na expressão de mRNA de TGF-β1,
Mmp12 e Timp1 nos tecidos, reduzido a inflamação e diminuindo a expressão de
importantes mediadores pró-inflamatórios como o TNF-α. Desse modo, parece que a
redução da fibrose observada quando a sinalização de IL-13 é suprimida é independente
do aumento da atividade de IFN-γ, uma vez que mesmo sem produção de IFN-γ ocorre
redução da fibrose. Entretanto, estratégias terapêuticas que bloqueiem simultaneamente a
atividade de IFN-γ e IL-13 podem conferir maior proteção contra a progressão da fibrose
do que apenas o bloqueio da IL-13 (Ramalingam et al., 2016). Fallon et al., (2000)
verificaram que a remoção da IL-13 em camundongos infectados com o S. mansoni é
benéfica para a sobrevivência do hospedeiro. Este prognóstico correlaciona-se com uma
redução na deposição de colágeno, indicando que a IL-13 exerça um papel no
desenvolvimento da fibrose hepática. Além disso, diferentes estudos sugerem que esta
citocina estimule a produção de TGF-β (Kaviratne et al., 2004).
A citocina IL-10 apresenta um papel fundamental na regulação da resposta Th1 e
Th2, prevenindo o desenvolvimento de uma patologia mais grave (Abath et al., 2006). A
produção dessa citocina parece depender da carga parasitária e pode modular a
reatividade alérgica na infecção pelo S. mansoni, reduzindo a resposta inflamatória tipo
2 (Resende et al., 2019). Dessa forma, estudos sugerem que as células T reguladoras (CD4
+, CD25 +) produtoras de IL-10 podem interferir com a imunidade protetora contra o
Schistosoma (Watanabe et al., 2007). O papel regulador da IL-10 por muitas vezes tem
sido associado com a ação de outras citocinas. Estudo em camundongos triplo knockout
para IL-10, IL-12p40 e IL-13Rα2 evidenciaram um aumento de mortalidade devido a
hipertensão portal, hepatoesplenomegalia, ascite, trombocitopenia e aparecimento de
varizes gátricas e esofágicas. Além disso, a ação reguladora de IL-10 parece ter relação
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com a redução da produção e ativação da citocina pró fibrótica IL-13 (Mentink-Kane et
al., 2011). Outros pesquisadores mostraram que camundongos knockout para IL-10 e
TGF-β apresentaram elevados níveis de IL-4, IL-6, TNF-α e IL-17, o que agravou a
inflamação e o dano hepático nesses animais. Esse fato evidencia que IL-10 associada ao
TGF-β pode modular o processso inflamatório e prevenir formas mais graves da doença
(Helbert et al., 2008).
A vacina de DNA-hsp65 tem se mostrado eficiente para reduzir o tamanho do
granuloma e a deposição de colágeno, prevenindo a fibrose nas áreas perivasculares e
peribrônquicas induzida por ovos de S. mansoni em modelo de fibrose pulmonar em
camundongos. Essas alterações foram correlacionadas com a redução do número de
células Th2 específicas contra SEA e modulação da expressão de citocinas do tipo Th2
induzindo o aumento de genes relacionados com a expressão de citocinas produzidas por
células Th1 e macrófagos inflamatórios (M1) como IFN- γ e IL-12, respectivamente, além
do aumento dos níveis de RNA para a enzima oxido nítrico sintase induzível (iNOS). Por
outro lado, observou-se uma redução na expressão de arginase que está relacionada à
ativação de macrófagos anti-inflamatórios (M2). Desse modo, a imunização com DNAhsp65 leva a uma mudança de perfil imunológico do polo Th2 no sentido do Th1 inibindo
citocinas IL-4 e IL13 e aumento da produção de IFN-γ e IL-12 (Frantz et al., 2011). Além
disso, a avaliação da inflamação em modelos de fibrose pulmonar relacionou o aumento
de adenosina nesse tecido com a elevação dos níveis de IL-17 e IL-6, importantes
citocinas inflamatórias nesse modelo de fibrose (Luo et al., 2016).
Em resumo, no início da inflamação granulomatosa na esquistossomose há uma
resposta Th1 de curta duração. Todavia, outros estudos na literatura apontam que as
alterações patológicas na esquistossomose são decorrentes de citocinas do tipo Th2
(Hoffmann et al., 1999), onde IL-4, IL-5 e IL-13 contribuem para a formação do
granuloma e a presença de eosinófilos nessas lesões (Chiaramonte et al. 2001).
Entretanto, nos seres humanos, IL-13, IFN-γ e TNF-α estão associados com a presença
de fibrose periportal avançada, enquanto IL-10 apresenta um papel fundamental na
regulação da resposta Th1 e Th2. Os achados nos diferentes estudos sugerem que não há
um consenso sobre qual perfil de produção de citocinas, tipo Th1 ou Th2 (Henri et al.,
2002; Booth et al., 2004; Abath et al., 2006).
A utilização de compostos que possam alterar a resposta imunológica do
hospedeiro e influenciar no desenvolvimento das formas clínicas da doença têm sido alvo
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de investigação. O tratamento com ácido elágico, um composto fenólico com
propriedades antioxidante e anti-inflamatória, foi investigado em camundongos com a
fase aguda da doença. Esse composto foi capaz de modular a resposta imune celular e
humoral uma vez que provocou o aumento da citocina IL-10 e a diminuição da produção
de IL-1β, IL-4, IL-12, IL-13, IL-17A, TNF-α e IFN-γ após estímulo antigênico. Essa
modificação no padrão de citocinas contribuiu para a redução do volume do granuloma
hepático diminuindo a deposição de colágeno no tecido. Desse modo, o tratamento com
o ácido elágico mostrou-se capaz de contribuir para a redução da patologia hepática na
esquistossomose aguda experimental (Allam et al., 2016).
Os projetos genômico e proteômico envolvendo o S. mansoni têm analisado as
seis fases do ciclo biológico, concentrando esforços na identificação dos genes
correspondentes às proteínas expostas na superfície do parasito ou secretadas, e que são
expressas durante a passagem no hospedeiro mamífero. Estas proteínas são de particular
importância, desde que são candidatas à produção de vacinas ou alvos terapêuticos (Foster
and Johnston, 2002; Verjovski-Almeida et al., 2003; Braschi et al., 2006; Oliveira et al.,
2008).

1.4 Expressão das Ectonucleotidases na Esquistossomose
Parasitos do gênero Schistosoma não são capazes de realizar a síntese “de novo”
de nucleotídeos purínicos. Para satisfazer sua demanda desses nucleotídeos, eles
necessitam utilizar da via de salvação de purinas pré-formadas no meio extracelular e
interiorizar essas moléculas, transportando-as através de sua membrana plasmática (Silva,
2016).
Dentre as enzimas envolvidas nestas vias metabólicas, encontram-se a ectonucleosídeo trifosfato difosfohidrolases (E-NTPDase) ou ATP-difosfohidrolases, que
hidrolisam nucleotídeos trifosfato ao monofosfato, passando pelo intermediário difosfato
e 5´nucleotidases, que degradam nucleotídeos monofosfato levando à formação das
purinas e pirimidinas correspondentes. A hidrólise de ATP e ADP pelas E-NTPDases
reduz a concentração desses nucleotídeos e, consequentemente, reduz o estímulo de
receptores P2 (sensíveis a ADP, mas principalmente a ATP), importantes como
estimuladores do sistema imune. Por outro lado, o consequente aumento na concentração
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de adenosina (ADO) amplia na estimulação de receptores P1, em especial o receptor A2A,
que gera uma resposta imunossupressora (Sitkovsky e Ohta, 2005; Burnstock, 2007).
A adenosina exerce seus efeitos por meio de 4 subtipos de receptores, conhecidos
como receptores P1 que são divididos em A1, A2A, A2B e A3, e variam em distribuição
celular, afinidade e funções. Os quatro receptores de adenosina são membros da família
de receptores acoplados à proteína G (Abbracchio e Ceruti, 2007), e podem ativar
diferentes vias de sinalização. Os receptores A2 são responsáveis pela resposta antiinflamatória da adenosina, envolvendo aumento de AMP cíclico e consequente inibição
da resposta imune das células. Por outro lado, os receptores A1 e A3 parecem regular a
ação dos receptores A2, prevenindo um excesso de inibição das células imunes, levando
a inibição da produção de AMP cíclico e aumento na concentração de cálcio intracelular
(Schulte e Fredholm, 2003; Abbracchio e Ceruti, 2007).
Trabalhos recentes afirmam que a adenosina extracelular pode promover a
liberação da citocina anti-inflamatória IL-10 por monócitos e macrófagos via receptores
A2A e A2B (Antonioli et al., 2019) (Figura 3). Por outro lado, já foram evidenciados
possíveis efeitos opostos sobre os receptores A1, A2 e A3 relacionados à feedback
dependente da concentração de adenosina. De acordo com Salmon et al., (1993), baixas
concentrações de adenosina apresentam efeito pró-inflamatório, proporcionando maior
função do receptor gama Fc através dos receptores A1 e A3 em fagócitos monucleares
humanos, enquanto concentrações mais altas causadas por maior dano nos tecidos
apresentam ação anti-inflamatória, fornecendo inibição via receptores A2.
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Figura 3 – A adenosina é gerada intracelularmente a partir de AMP e então liberada no espaço
extracelular via transportadores de nucleosídeos. Uma vez internalizada, a adenosina sofre fosforilação
rápida para AMP por adenosina quinase (AK) ou desaminação para inosina por adenosina desaminase
(ADA), que também pode metabolizar a adenosina na superfície celular ou no espaço extracelular. ATP
liberado no ambiente extracelular é sequencialmente degradado em AMP pela enzima de superfície celular
CD39 (ectonucleosídeo trifosfato difosfohidrolase 1), e em adenosina por CD73 (ecto- 5′-nucleotidase).
Uma vez liberada, a adenosina pode se ligar a quatro diferentes receptores acoplados à proteína G que
estimulam (mediados por receptores de adenosina A2A e A2B) ou inibem (mediados por A1 e receptores
de adenosina A3) a atividade de adenilil ciclase e produção de cAMP na célula (Antonioli et al., 2019).

A expressão e a atividade de isoformas ATP difosfohidrolases no S. mansoni têm
sido amplamente investigadas por diversos grupos de pesquisa (Vasconcelos et al., 1993;
DeMarco et al., 2003; Faria-Pinto et al., 2004; Levano-Garcia et al., 2007; Maia et al.,
2011; Mendes et al., 2011; Da’dara, Bhardwaj e Skelly, 2014; Castro et al., 2015; Muniz
et al., 2015). Vasconcelos et al., 1996 mostraram a existência de mais de uma isoforma
de difosfohidrolase ATP no tegumento do S. mansoni. Essas isoformas utilizavam tanto
ATP e ADP como substrato e foram identificadas graças a reação cuzada de anricorpos
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anti-apirase de batata. As duas isoformas de Schistosoma mansoni ATP difosfohidrolase
possuem 63 kDa e apresentam diferentes propriedades catalíticas, solubilidades e
sensibilidades a detergentes não iônicos (Vasconcelos et al., 1993, 1996, Faria-Pinto et
al., 2004).
Diversos estudos identificaram a expressão das enzimas SmATPDase 1 e
SmATPDase 2 nas fases do ciclo de vida do parasito. Enquanto a SmATPDase 2 é
expressa em todos os estágios de vida do parasito, sendo eles cercária, esquistossômulo,
verme adulto, ovos e miracídeo, a SmATPDase 1 apresenta uma baixa expressão nos ovos
(DeMarco 2003; Faria Pinto et al., 2006; Levano-Garcia et al., 2007; Mendes et al., 2011;
Da’dara, Bhardwaj e Skelly, 2014). Acredita-se que a presença da SmATPDase na
superfície do S. mansoni pode auxiliar o parasito no processo de evasão do sistema imune
do hospedeiro envolvendo a ativação plaquetária.
A clonagem de dois genes de S. mansoni ATP difosfohidrolase (SmATPDases 1
e 2) do verme adulto foram relatados. Esses genes codificam proteínas que pertencem à
família ATP difosfohidrolase (De-Marco et al., 2003, Levano-Garcia et al., 2007). A
caracterização molecular da ATPDase 1 do Schistosoma mansoni evidenciou que essa
enzima apresenta características de um membro da família ecto ATP-difosfohidrolase ou
apirase com dois segmentos transmembrana. Além disso, SmATPDase1 tem alta
similaridade com a CD39/ATPDase1 humana (De-Marco et al., 2003).
Através de análise filogenética, a proteína SmATPDase 2 foi caracterizada com
peso de ~55 kDa, além de exibir apenas uma região transmembrana com possibilidade de
sofrer um processo proteolítico pós-tradução. A SmATPDase 2, diferente de SmATPDase
1, pode ser produzida por células subtegumentares, transportada através do tegumento e
secretada para o ambiente externo. Devido a a SmATPDase 2 ser secretada enquanto a
SmATPDase 1 permanecer ligada a membrana do parasito, é possível que ambas as
enzimas executem funções complementares (Levano-Garcia et al., 2007). Da’dara,
Bhardwaj e Skelly, (2014) confirmaram que SmATPDase 1 não é secretada pelo verme,
mesmo após incubação prolongada, porém encontraram evidências de que SmATPDase
2, quando secretada, não é capaz de degradar o ATP.
Como o ADP é pró-agregante plaquetário, o grupo de Da`dara e colaboradores
sugeriu que a enzima SmATPDase 1 pode ter como função a prevenção desse dano ao
redor do parasito (Da'dara, 2014 a e b). Os autores observaram que a SmATPDase 2 é
mais expressa nos ovos de S. mansoni em comparação com as fêmeas do verme adulto e
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que a supressão da mesma usando RNAi não impactou a habilidade dos parasitos em
degradar o ATP ou ADP exógeno, diferente de quando a SmATPDase 1 foi suprimida.
Experimentos envolvendo imunolocalização detectaram a presença de ATPDase
no tegumento do verme adulto de S. mansoni. Esses estudos afirmam que apenas a enzima
SmATPDase 2 foi identificada tanto no sincício do tegumento do verme quanto no
sobrenadante de cultura após incubação in vitro, indicando assim que a SmATPDase 2
pode ser secretada pelo parasito para o meio extracelular (Levano-Garcia et al., 2007).
Esses achados foram confirmados por Mendes et al., (2011), no qual identificou-se
presença da SmATPDase 2 na superfície externa do miracídeo e no lado exterior da casca
do ovo, sugerindo mais uma vez que essa isoforma solúvel é secretada pelos ovos de S.
mansoni.
O ATP extracelular, acumulado em situações de injúria celular, possui
importantes propriedades inflamatórias, pela indução da produção de IL-12 e TNF-α (La
Sala et al., 2003). A adenosina, por sua vez, desempenha propriedades
imunomoduladoras, através da inibição da produção de citocinas inflamatórias e da
estimulação da síntese de IL-10 (Mizumoto et al., 2002; Marcus et al., 2003). As
isoformas de ATP difosfohidrolase de S. mansoni podem contribuir com a capacidade
desse parasito de minimizar o ataque imune e o risco de trombose, favorecendo sua
mobilidade intravascular.
A remodelação do tecido e a patogênese da fibrose também parecem envolver a
ativação de receptores de adenosina (Cronstein, 2011). Foi demonstrado que os receptores
P1, subtipos A1, A2A, A2B e A3, podem controlar a proliferação e a maturação dos
fibroblastos e, com isso, a remodelação/plasticidade do tecido. A estimulação dos
receptores de adenosina A1 e A3 parece ter um efeito pró-fibrótico na medida em que
favorecem a proliferação dos fibroblastos e, no caso do receptor A1, também promove a
síntese de colágeno do tipo I (Rollemberg et al., 2015; Dawaki et al., 2016).
A participação das ATP difosfohidrolase de S. mansoni já foi descrita no processo
de evolução da doença, uma vez que novas drogas esquistossomicidas, os ácidos
alquilaminoalcanotiossulfúricos, foram capazes de promover a inibição da atividade
hidrolítica das isoformas presentes no tegumento do verme adulto e também da apirase
de batata (Penido et al., 2007). Além disso, tem sido evidenciado o papel da ATP
difosfohidrolase na eliminação dos vermes adultos, uma vez que extratos de plantas,
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Licoflavona B e Cardomonina, com capacidade de inibir a atividade dessa enzima
apresentam ação esquistossomicida (Carvalho et al., 2015; Castro et al., 2015).
A avaliação das ectonucleotidases em amostras biológicas tem sido realizada por
diferentes métodos, tais como a atividade enzimática com detecção de fosfato inorgânico
(Leite et al., 2012), expressão da enzima por Western blot (Gomes et al., 2015) e também
pela expressão do RNA mensageiro pela técnica de qRT-PCR (real-time reverse
transcription polymerase chain reaction) (Grkovic et al. 2016).
Em estudo anterior, nosso grupo de pesquisa observou uma associação positiva
entre o aumento da atividade ectonucleotidásica nos parasitos e a forma clínica mais grave
na leishmaniose tegumentar. Nesse estudo, os isolados obtidos de pacientes portadores da
forma clínica mucosa apresentaram uma maior capacidade de hidrolisar os nucleotídeos
ATP, ADP e AMP quando comparado aos isolados obtidos de pacientes que
apresentavam a forma clínica cutânea. De forma interessante, o isolado com alta atividade
obtido de lesão mucosa foi capaz de modular a resposta imune do hospedeiro através da
inibição da atividade macrofágica e da ativação de células dendríticas, promovendo um
atraso na montagem dessa resposta com consequente prejuízo no controle da infecção. A
partir desses dados, foi possível fazer uma relação entre o grau de virulência, o resultado
clínico da infecção e a atividade ectonucleotidásica de parasitos do gênero Leishmania
(Leite et al., 2012).
Diante do exposto, a nossa hipótese é que a produção de adenosina resultante da
expessão de RNAm das ectonucleotidases pelos ovos do S. mansoni, pode modular
negativamente a resposta imune do hospedeiro favorecendo a sobrevivência do parasito.
Essas ectonucleotidases podem ser utilizadas como alvos de medidas terapêuticas e
profiláticas, bem como marcadores de prognóstico da morbidade da esquistossomose.

33

2.0 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar a expressão do RNAm de SmATPDase 1 e SmATPDase 2 em ovos de S.
mansoni e correlacionar com alterações no perfil de citocinas de indivíduos infectados.

2.2 Objetivos Específicos

1) Determinar a expressão do RNAm de SmATPDase 1 e SmATPDase 2 a partir dos
ovos de S. mansoni obtidos de indivíduos infectados.

2) Avaliar o perfil de citocinas em sobrenadante de cultura de PBMC estimulados
com SEA de indivíduos infectados e não-infectados pelo S. mansoni.

3) Correlacionar a expressão do RNAm com o perfil de citocinas dos indivíduos
participantes do estudo.

4) Identificar variáveis relevantes para o agrupamento dos indivíduos infectados pelo
S. mansoni através de análise multivariada.
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3.0 MÉTODOS

3.1 Estudo da Área e da População

Esse estudo foi realizado em Chonin de Baixo, um distrito rural com cerca de 1083
habitantes, que pertence ao município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais,
Brasil. Todos os residentes na área que desejaram participar do estudo receberam um
número de identificação. O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi
assinado pelos pacientes, parentes ou responsáveis e o termo de assentimento foi assinado
pelos menores de 18 anos. Ambos os documentos foram indispensáveis para a
participação no estudo (Apêndices 1, 2 e 3).

3.2 Aspectos Éticos

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP/UFJF
através da Plataforma Brasil (Anexo 1). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
contendo todas as informações dos procedimentos a serem realizados foi obtido de todos
os participantes, antes do início da pesquisa. Em caso de menores de 18 anos, foi obtido
o termo de assentimento e a inclusão foi realizada após assinatura do consentimento pelos
pais ou responsáveis.

3.3 Questionário Demográfico e Socioeconômico

O questionário foi aplicado aos participantes do estudo e continha perguntas
acerca de dados sócio-demográficos (Anexo 2). Esse questionário nos permitiu avaliar as
condições de vida dos indivíduos permitindo uma equalização da nossa amostragem em
termos socioeconômicos como descrito em outros estudos (Speziali et al., 2004)

3.4 Exame Parasitológico de Fezes

A presença do parasito foi detectada pelo método de Kato-Katz utilizando duas
lâminas a partir de uma amostra fecal de cada paciente de acordo com o preconizado pelo
Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) (WHO, 1994) e pelo método de
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sedimentação espontânea (HPJ) (Hoffman, Pons e Janer, 1934). O número de ovos por
grama de fezes foi determinado através do exame de duas lâminas de amostras de fezes
de cada paciente de acordo com o método Kato-Katz (Katz et al., 1972), sendo que foram
coletadas três amostras fecais por paciente. A contagem de ovos é resultado da média
aritmética das três determinações e definida como OPG (ovos por grama) de fezes.

3.5 Exame Ultrassonográfico

Os pacientes foram submetidos à ultrassonografia abdominal usando um aparelho
portátil GE LOGIQ book series. O diâmetro das veias porta e mesentérica, tamanho do
fígado e baço e espessamento da parede dos ramos portais central e periférico foram
avaliados segundo Homeida et al., (1988), Abdel-Wahab et al., (1992) e DoehringSchwerdtfeger et al., (1992). Nesse estudo adotou-se a classificação da Organização
Mundial de Saúde (1991) para avaliar a morbidade pela infecção pelo S. mansoni: grau
zero, espessamento da parede dos ramos periportais menor que 3 mm; grau 1, fibrose
entre 3-5 mm; grau 2, fibrose entre 6-7 mm; e, grau 3, > 7 mm (Anexo 3).

3.6 Extração de Ovos de Schistosoma mansoni

As amostras de fezes foram coletadas de indivíduos infectados pelo S. mansoni,
identificados através do exame parasitológico de fezes realizado pelo serviço público de
saúde de Governador Valadares no distrito de Chonin de Baixo. A cada indivíduo positivo
para ovos de S. mansoni foram entregues três potes de fezes para a coleta em três dias
diferentes. As amostras foram entregues pelos participantes do estudo no posto de saúde
do próprio distrito. As amostras foram analisadas no laboratório de parasitologia da UFJF
- GV. Primeiramente retirou-se uma pequena parte da amostra para realização da técnica
de kato-katz, na qual foram preparadas duas lâminas dessa amostra para quantificação
dos ovos de S. mansoni. Em um segundo momento preparou-se o restante da amostra para
a técnica de HPJ, adicionando água retirada de uma torneira com filtro, homogeneizando
e passando o material devidamente diluído por uma gaze dobrada em quatro partes até
que todo o bolo fecal fosse devidamente filtrado. Após filtração a amostra foi separada
em seis cálices distintos. Cada cálice foi completado com água filtrada para lavar cada
parte da amostra e esperou-se cerca de 40 a 50 minutos até que a parte mais densa da
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amostra decantasse. Após a decantação, a parte líquida foi retirada, deixando assim
apenas o precipitado. Novamente foi adicionado água até completar o cálice de modo que
ambas as partes da amostra ficavam cada vez mais claras. Essa lavagem foi realizada três
(03) ou quatro (04) vezes, dependendo da turbidez da amostra. Após as lavagens, foi
realizada a confirmação da presença de ovos de S. mansoni pelo exame parasitológico de
fezes (EPF), no qual foi observado cerca de duas a três lâminas por cálice. O material
presente nos seis (6) cálices foi unido em um só cálice e deixado em repouso para nova
decantação. Após decantação a parte líquida foi retirada e posteriormente foi adicionada
solução salina 0,9% gelada com o objetivo de impedir a eclosão dos ovos de S. mansoni.
Após essa etapa, prepararam-se as peneiras para a retirada das partículas maiores
do que os ovos de S. mansoni. A peneira com orifícios de 300 micras foi posicionada na
parte superior seguida da peneira de orifícios com 180 micras na parte inferior e tendo
por baixo das peneiras um recipiente de alumínio acoplado para receber o material
filtrado. Após organizar as peneiras verteu-se toda a solução sobre as mesmas e as
partículas maiores que trezentos micras ficaram retidas na primeira peneira e as partículas
maiores que cento e oitenta micras retidos na segunda peneira. As partículas menores que
cento e oitenta micras incluindo os ovos de S. mansoni passaram por ambas as peneiras e
foram captadas pelo recipiente de alumínio acoplado na parte inferior às peneiras. Após
esperar algum tempo, 5 a 10 minutos, o recipiente de alumínio da base foi trocado por
outro recipiente idêntico e o material presente no recipiente retirado foi vertido
lentamente sobre o conjunto de peneira de forma que partículas densas ficavam presas no
fundo do recipiente.
Os ovos de S. mansoni possivelmente retidos no fundo do recipiente de alumínio
foram lavados com uma pequena quantidade de solução salina 0,9% gelada de modo que
todas as partículas retidas se desprendessem e se misturassem à solução. A solução
formada após a lavagem do recipiente de alumínio foi vertida em um cadinho e
posteriormente agitada em sentido circular de modo que as partículas mais densas,
incluindo os ovos de S. mansoni, se acumulavam no fundo desse recipiente. A presença
de ovos de S. mansoni foi realizada através da observação de lâminas em microscópio
óptico. Após a agitação, as partículas mais densas foram retiradas com micropipetas e
adicionadas em microtubos de 1,5 mL (livres de RNAse, DNAse e pirogênios). Após
encerrar a coleta dos ovos em microtubos, os mesmos foram levados à centrifuga por um
minuto e meio para que as partículas de maior densidade se precipitassem. Após
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centrifugação, a solução salina foi retirada e o precipitado ressuspendido em solução de
RNA later para conservação do RNA presente na amostra. Cada microtubo foi
armazenado a temperatura de quatro graus Celsius até realização da extração de RNA.

3.7 Extração de RNA a partir de Ovos de Schistosoma mansoni (QIAamp Viral RNA
Mini Kit – QIAGEN)

As amostras de fezes presentes em cada microtubo contendo RNA later foram
trituradas através da utilização de um homogeneizador de tecidos (POLYTRON). Após
maceração as amostras foram incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente para
garantir a completa dissociação de nucleoproteínas. Ao completar o tempo de incubação
140 μL da amostra de fezes foram adicionadas a 560 μL da solução de tampão AVL para
lise contendo RNA carreador, e misturadas em vórtex por 15 segundos. Logo após foram
incubadas em temperatura ambiente por 10 minutos e centrifugadas para remover gotas
no microtubo. Após centrifugação, 560 μL de etanol foram adicionados às amostras e a
solução misturada em vórtex por 15s. Para garantir a eficiência de ligação entre o RNA e
o carreador é essencial que a amostra seja cuidadosamente misturada com o etanol para
se obter uma solução homogênea. Os microtubos foram novamente centrifugados para
remover as gotas existentes. Foram aplicados 630 μl da solução obtida à Mini coluna
QIAamp com um tubo de coleta de 2 ml acoplado e em seguida levado para a
centrifugação a 6000 x g (8000 rpm) durante 1 minuto. Após centrifugação, as partículas
sólidas, incluindo RNA, ficaram retidas na coluna e o filtrado foi descartado. Uma nova
filtração foi realizada para obter uma maior quantidade de RNA utilizando o mesmo
volume de solução e as mesmas condições para a centrifugação, sendo que, novamente o
filtrado foi descartado e as partículas, incluindo o RNA, retidas na coluna. Foi adicionado
500 μL de tampão AW1 às Mini colunas QIAamp, e as mesmas foram centrifugadas a
6000 x g (8000 rpm) durante 1 min para lavagem. Após centrifugação o filtrado foi
descartado e uma nova lavagem foi realizada utilizando 500 μL de tampão AW2, sob uma
centrifugação à velocidade máxima (20.000 x g; 14.000 rpm) durante 3 min. A utilização
de dois tampões de lavagem diferentes, AW1 e AW2, é realizada para melhorar a pureza
do RNA eluído.
Para a eluição do RNA contido na coluna, foram adicionados 60 μL de tampão
AVE e a mesma foi incubada à temperatura ambiente durante 1 min. Após incubação a
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mini coluna contendo o tampão foi submetida a centrifugação a 6000 x g ( 8000 rpm)
durante 1 min. O Tampão AVE é livre de RNase e contém 0,04 % de azida de sódio para
evitar crescimento microbiano e contaminação com RNases. Todas as etapas da extração
foram realizadas à temperatura ambiente. Desse modo, o RNA eluído foi levado para
leitura a 260 e 280 nm no espectrofotômetro, e quantificado a partir da seguinte equação:
Concentração (μg/μL) = A260 x 40 x diluição / 1000. O RNA foi armazenado em freezer
– 80 ºC juntamente com a solução de AVE até a realização da transcrição reversa.

3.8 Síntese de DNA Complementar
Para a transcrição reversa foram utilizados 2 μg do RNA total para cada reação
contendo um volume final de 20 μL. Iniciou-se os ensaios da transcrição reversa por meio
da preparação do mix onde foram adicionados em um microtubo 2μL de tampão 10x RT
buffer, 0,8 μL de dNTP mix (100mM), 2 μL de random primer 10x, 1 μL da solução
contendo a enzima transcriptase reversa, 1 μL de inibidor de RNase e 3,2 μL de água livre
de nuclease. Os microtubos contendo as soluções foram levados ao vórtex para a
homogeneização. Em novos microtubos foram adicionados 10μL do mix + 10 μL de cada
amostra. A seguir os microtubos foram levados ao termociclador para serem submetidos
a um ciclo de 25ºC por 10 minutos, 37ºC por 120 minutos, 85ºC por 5 minutos encerrando
o ciclo a uma temperatura de 4ºC. O DNA complementar formado pode ficar a 4ºC por
no máximo 24h ou estocado - 20 ºC a longo prazo.

3.9 Reação em Cadeia da Polimerase (qPCR)

A qPCR foi realizada utilizando o sistema de amplificação SYBR green. Os
alvos para a amplificação são as regiões gênicas específicas para S. mansoni que
codificam as enzimas SmATPDase 1 e SmATPDase 2 e o controle endógeno eIF4E. As
sequências dos iniciadores (primers) utilizados no ensaio estão apresentadas na Tabela 1
e foram também utilizadas por Liu et al., (2012), Pereira et al., (2014) e por Da’dara,
Bhardwaj e Skelly, (2014).
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Tabela 1 - Sequência dos primers utilizados na qPCR.
Gene

Primers

Sequência

SmATPDase 1 -F

5′- CTGATGCCGTTATG AAGTTTTGCA-3

SmATPDase 1 -R

5′- GCAGTAAA CCCTTGGTCAGATAATTTTG-3′,

SmATPDase 2 -F

5′ - GGTTATGGATTCCCGGCAGATA - 3′

SmATPDase 2 -R

5′- TGAAAATAAGGCACCAAGACTCCAA - 3′

eIF4E -F

5’- TGTTCCAACCACGGTCTCG - 3'

eIF4E -R

5’ - TCGCCTTCCAATGCTTAGG - 3'

SmATPDase 1

SmATPDase 2

eIF4E

Para a preparação do mix foi acrescentado a um microtubo 7,5 μL de SYBR green,
0,6 μL do par de primers a 10μM e 4,9 μL de água DEPC. Em seguida 13 μL do mix
foram adicionados a 2 μL de cada amostra de cDNA em placas de 96 poços e as placas
foram transferidas para o termociclador (ABI 7500, Applied Biosystems) para a
amplificação. O monitoramento da amplificação ocorreu com o auxílio do programa 7500
Software v2.0.6. O ciclo conduzido pelo termociclador iniciou-se com uma temperatura
a 50ºC por 2 minutos passando para uma temperatura de 95ºC por 10 minutos. Para a
amplificação ocorreram 40 ciclos nos quais as temperaturas ficam por 15 segundos a 95ºC
e por 1 minuto a 60ºC. Para identificação da melt curve as temperaturas variaram da
seguinte forma: 95ºC por 15 segundos, 60ºC 1 minuto, aquecida a 1%, elevada por 30
segundos a 95ºC e por fim reduzida a 60ºC por 15 segundos. Para a quantificação das
amostras foram utilizados os valores de Ct utilizando o gene controle – eIF4E como
referência.

3.10 Avaliação Da Produção de Citocinas em Sobrenadante de Cultura de Células
Mononucleares do Sangue Periférico (PBMC)

3.10.1 Obtenção de células mononucleares do sangue periférico (PMBC).

As células mononucleares do sangue periférico (PBMC) humanas foram
separadas segundo procedimento descrito por Gazzinelli et al., (1985). Para obtenção
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dessas células, 20 ml de sangue periférico foram coletados a vácuo em tubos contendo
heparina sódica como anticoagulante (Vacutainer®, Becton Dickinson, EUA).
O sangue coletado foi diluído 1:1 em PBS diluída 1/10 (a partir de uma solução
estoque 10x) e homogeneizado com auxílio de uma pipeta estéril. Em tubo de
polipropileno de 50 mL, contendo 10ml de ficoll-hipaque, 20mL do sangue diluído foi
adicionado lentamente pela parede do tubo de modo a formar um gradiente. Em seguida,
esses tubos foram centrifugados a 900G (2000rpm), durante 30 minutos, a 25º C (Model
j-6b Centrifuge, Beckman). Ao final da centrifugação, obteve-se um anel de células
mononucleares na interface entre a solução de ficoll e o plasma. O anel de células
mononucleares foi coletado com auxílio de pipeta Pasteur (Thomas Laboratory
Specialities, Philadelphia, PA) e transferido para tubos cônicos de polipropileno de 50 ml
(Falcon). As células foram, então, lavadas 2 vezes. Na primeira lavagem, as células foram
diluídas 1:1 em PBS1x e centrifugadas a 10 minutos, 4°C, 1800rpm. Na segunda,
acrescentou-se 20ml de PBS 1X sobre o pellet de células que se formou, homogeneizou
e centrifugou por 10 minutos, 4°C, 1500rpm. Após a centrifugação, descartou-se o
sobrenadante e ressuspendeu o pellet de células em meio RPMI 1640 (GIBCO) acrescido
de 5% de soro humano AB+ (SIGMA), 3% de antibiótico-antimicótico (solução estoque:
10.000 unidades de penicilina, 100.000 μg de estreptomicina e 25μg de fungizona por
mililitro, GIBCO BRL) e 1,6% de L-glutamina (Solução estoque: 200Mm, GIBCO,
Grand Island, NY, USA) - meio denominado CMBlast - para posterior contagem das
células e cálculos para o plaqueamento. O número de células foi obtido pela contagem
em câmara de Neubauer com auxílio de microscópio ótico, a partir de uma alíquota de
células diluída em solução de Turck (1:20). A concentração final foi ajustada com
CMBlast para 1 x 107 células/ml. Toda a manipulação foi realizada em condições estéreis,
em capela de fluxo laminar (BBL-Biological Cabinet, model 60474, Cocheysville, MD).

3.10.2 Obtenção de sobrenadante de cultura de PBMC.
1,0 x 106 células mononucleares sanguíneas periféricas (PBMC) ressuspendidas
em meio de cultura denominado CMBlast - foram cultivadas em placas de 96 poços
(Falcon, BD) durante 72 hs, após estímulo com antígeno solúvel do ovo de S.mansoni
(SEA) em incubadora contendo 5% de CO2 (Forma Scientific, Marietta, OH, USA), em
atmosfera úmida.
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As células de cada indivíduo foram depositadas em quatro poços consecutivos da
placa para ensaio. Os experimentos foram realizados em duplicata de modo que em dois
poços as células não foram estímuladas com SEA (cultura controle-CC) e nos outros dois
as células do mesmo indivíduo foram estimuladas com SEA. Além disso células de um
dos indivíduos foram estimuladas com PHA, em triplicata, para o controle positivo do
ensaio.

3.10.3 Medida de citocinas em sobrenadante de cultura de PBMC.

Os níveis de citocinas Interleucina-2 (IL-2), IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, Fator de
necrose tumoral (TNF) e Interferon-γ (IFN-γ) nos sobrenadantes das culturas de PBMC
foram quantificados através de citometria de fluxo, utilizando-se o ensaio
citofluorimétrico com microesferas fluorescentes (Human Cytokine CBA Kit Th1, Th2,
Th17 -Becton Dickinson-BD). Os níveis de IL-13 foram detectados através do kit flex de
IL-13 humana (BD Biosciences, San Jose, Califórnia).
A metodologia CBA – BD permite a avaliação simultânea de diversas citocinas
no mesmo ensaio, empregando pequenos volumes de amostra. Os sobrenadantes de
cultura foram descongeladas em banho Maria a 37ºC e centrifugados a 14.000 rpm por
10 minutos. Foram preparadas alíquotas de padrões em diluições seriadas com o tampão
diluente fornecido pelo fabricante do Kit (diluente G) nas concentrações de 5000 pg/ml
(1:1 – Top Stantard), 2500 pg/ml (1:2), 1250 pg/ml (1:4), 625 pg/ml (1:8), 312,5 pg/ml
(1:16), 156 pg/ml (1:32), 80 pg/ml (1:64), 40 pg/ml (1:128) e 20 pg/ml (1:256). Quinze
microlitros da mistura de beads de captura, conjugadas com anticorpos monoclonais antiIL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, TNF-α e IFN-γ (Human Cytokine CBA Kit Th1, Th2,
Th17) foram adicionados aos tubos de poliestireno de 5 ml. Em seguida, foram
adicionados 25 μl das amostras, dos padrões e do diluente, que nesse caso, foi usado como
tubo controle da reação. Adicionou-se, também, 18μl do conjugado marcado com
ficoeritrina (PE - FL-2) a cada tubo de reação, sendo estes homogeneizados por 30
segundos cada tubo. Os tubos foram incubados por 180 minutos à temperatura ambiente
e ao abrigo da luz. Após a segunda incubação, as amostras foram lavadas com 500 μl de
tampão de lavagem (Wash 34 Buffer), centrifugadas a 1400 rpm por 10 minutos a 18°C.
Posteriormente, o sobrenadante foi retirado com o auxílio de uma bomba de vácuo
(FANEM®, Brasil), deixando-se um volume de aproximadamente 200 μl/tubo. Foi
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realizada a leitura do citômetro BD FACSVerseTM. Os resultados para todos os testes
foram registrados utilizando como unidade a intensidade média de fluorescência (MFI).

3.11 Análise da Frequência de Baixos e Altos Produtores de Citocinas

A classificação dos indivíduos como baixos ou altos produtores de citocinas e a
análise da frequência de altos produtores de citocinas mostrou-se essencial para a
realização de comparações entre os grupos envolvidos no estudo. O valor da produção de
cada citocina após estímulo (SEA) foi dividido pelo valor de produção da citocina sem o
estímulo (CC), gerando índices (SEA/CC) para cada citocina. A estratégia de análise
empregada consiste na realização do cálculo da mediana global: para cada citocina foi
considerado todo o conjunto de valores obtidos para os grupos inseridos no estudo. Em
seguida, foi realizada a categorização de baixos e altos produtores de citocinas, na qual a
mediana global das citocinas foi utilizada como o ponto de corte para identificar
indivíduos baixos (≤ mediana global) e altos (>mediana global) produtores de citocinas.
Com base nesses índices calculados, identificou-se os valores de medianas globais
referentes às citocinas (TNF-α = 4,62, IL-6 = 1,67, IFN-γ = 2,73, IL-4 = 1,17, IL-13 =
3,64, IL-10 = 7,05 e IL-2 = 1,19). Para melhor compreensão dos resultados, as frequências
de indivíduos altos produtores de citocinas do grupo de indivíduos que não expressam
SmATPDases em suas amostras de fezes (SmATPase negativo) foram utilizadas para
construir uma curva de referência ascendente, que serviu para análise comparativa entre
os outros grupos de estudo. Posteriormente, os dados obtidos foram transformados em
gráficos para uma melhor análise, apresentação e discussão.

3.12 Análise Estatística

Os dados foram analisados pelos programas Excel, Prism 5.0 (GraphPad
Software, La Jolla, CA, EUA) e Google Forms. As análises foram feitas através de teste
de Mann Whitney e correlação de Spearman, e as diferenças consideradas significativas
ao nível de p ≤0 ,05.
A frequência de indivíduos altos produtores para cada citocina em cada grupo,
foram comparadas à frequência de indivíduos altos produtores do grupo que não
expressaram SmATPDases em suas amostras de fezes (SmATPase negativo). Nessa
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análise qualitativa, considera-se que houve diferença na produção de citocinas quando se
observa mudança de percentil (quadrante) (Silveira-Nunes et al., 2017; Otta et al., 2018).

3.12.1 Análise multivariada

A Análise de Correspondência pertence à família de dimensionamento
multidimensional que realiza o mapeamento perceptivo e escala conjuntamente a uma
matriz de dados não negativos para representar objetos descritos por linhas ou colunas
como pontos em um espaço. Técnicas de decomposição de valor singular são usadas para
resolver a equação característica e identificar os valores próprios e os vetores próprios
correspondentes que abrangem o espaço representado pelos objetos originais de linha e
coluna. Os objetos de linha e coluna são representados pelas coordenadas dos autovetores
redimensionados que abrangem o espaço.
A Análise de Correspondência Múltipla (MCA) é a extensão multivariada da
Análise de Correspondência para analisar tabelas contendo três ou mais variáveis. Por
esse método, todas as associações entre pares de variáveis são analisadas, bem como cada
associação entre a variável e ela mesma. Além disso, a MCA mostra-se eficaz para
verificar possíveis relações entre “variáveis explicativas” e uma ou mais “variáveis
respostas”, fato que permite observar associações entre as diversas variáveis.
A MCA é um método não supervisionado e uma técnica de redução de dados que
permite que as principais fontes de variação em um conjunto de dados multidimensional
sejam analisadas sem introduzir viés inerente. A MCA pode ajudar pesquisadores a
entender as restrições de comportamento e / ou melhorar a capacidade preditiva dos
simuladores de escolha conjunta ou modelos de escolha. Para interpretar uma solução
MCA, calcula-se as chamadas contribuições absolutas e correlações ao quadrado para
cada eixo (Kaciak e Louviere, 1990). Esse método pode ser utilizado para facilitar o
entendimento de como a expressão da enzima nos ovos de S. mansoni influencia a
resposta imune do hospedeiro, pois permite o agrupamento de todas as variáveis que
podem interferir nessa resposta.
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização dos Indivíduos Participantes do Estudo

Esse estudo envolveu 40 indivíduos infectados e 13 indivíduos não infectados pelo
S. mansoni residentes em área endêmica para esquistossomose (Chonim de Baixo, distrito
de Governador Valadares e Governador Valadares - Minas Gerais). O estudo avaliou a
população do distrito de Chonim de Baixo, Governador Valadares, Minas Gerais. Dos
1.083 indivíduos residentes na região, 830 participaram da avaliação parasitológica de
fezes realizada pela secretaria municipal de saúde do município, sendo que 62 indivíduos
apresentaram resultado positivo para ovos de S. mansoni. Destes 62 indivíduos, 40
assinaram o termo de consentimento e tiveram amostras de fezes novamente coletadas
para análise por uma combinação de testes parasitológicos e moleculares: Kato-Katz,
teste de sedimentação espontânea (HPJ) e qPCR (identificação do gene endógeno eIF4E). O grupo positivo para S. mansoni foi composto por indivíduos que apresentaram
resultado positivo em pelo menos um dos testes (Kato Katz, HPJ ou qPCR). O grupo
controle foi composto por 13 indivíduos residentes em área endêmica, selecionados de
maneira aleatória, que passaram pela avaliação parasitológica e molecular e apresentaram
resultados negativos para todos os três testes (Kato Katz, HPJ e gene eIF4E). A coleta de
sangue foi realizada em todos os indivíduos dos dois grupos para identificação do perfil
de citocinas. Ressalta-se que, devido a problemas técnicos, não foi possível extrair RNA
da amostra de fezes de 1 dos 40 indivíduos infectados pelo S. mansoni (Figura 4).
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Figura 4 - Desenho esquemático, ilustrando os procedimentos realizados para a classificação da
população avaliada. Após realização dos exames diagnósticos, a população estudada foi categorizada em
dois diferentes grupos: grupo infectado pelo S.mansoni e grupo não infectado pelo S. mansoni (Grupo
controle).
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Os grupos de estudo foram caracterizados quanto à idade, gênero e intensidade de
infecção (Tabela 2). Não foram observadas alterações no exame ultrassonográfico dos
pacientes avaliados. Nota-se que a idade dos indivíduos infectados pelo S. mansoni
(n=40) variou de 7 a 73 anos, com média de 32,9 (±16,8) anos, sendo que 8 (20,0%)
indivíduos tem menos que 15 anos, 15 (37,5%) tem entre 15 e 30 anos, 11 (27,5%) entre
31 e 60 anos e 6 (15,0%) tem mais que 60 anos. Esses resultados confirmam os dados já
descritos na literatura, que apontam para esquistossomose como uma doença que acomete
em grande parte os indivíduos mais jovens (Enk et al., 2010; Barbosa et al., 2013; Dawaki
et al., 2016). Além disso, observa-se que as maiores frequências de indivíduos infectados
se encontram nas faixas etárias entre 15 e 30 anos e de 31 a 60 anos, e declina no grupo
com mais de 60 anos de idade. Resultados semelhantes foram observados em um estudo
realizado no Sudão, onde foi observado um pico de infecção entre os indivíduos na faixa
etária de 11 a 20 anos e um declínio nas décadas seguintes (Afifi et al., 2016). A
diminuição na taxa de infecção entre os indivíduos mais velhos também foi observada em
um estudo realizado na Uganda (Kabatereine et al., 2004). Leão Neto et al., (2012)
identificaram uma predominância da infecção pelo S. mansoni na faixa etária de 10 a 29
anos e Olveda et al., (2017), afirmam que a ativação da imunidade adquirida e as maiores
chances de reinfecção em indivíduos com idades entre 46 a 55 anos podem estar
associadas à redução da prevalência e da intensidade de infecção na esquistossomose.
A susceptibilidade dos indivíduos mais jovens à infecção é mais bem evidenciada
em estudos de reinfecção (Butterworth et al., 1985; Colley et al., 1986; Walter et al.,
2006). Esse padrão de resposta tem sido explicado como um fenômeno multifatorial, que
em parte resulta da redução da frequência de contato com água pelos indivíduos mais
velhos (Dalton e Pole, 1978; Kabatereine et al., 1999), no desenvolvimento de imunidade
adquirida (Butterworth et al., 1985), na influência de fatores genéticos (Marquet et al.,
1996, Mohamed-Ali et al., 1999) e nas diferenças a nível hormonal ou características
fisiológicas, tais como espessamento da pele observado com o envelhecimento (Fulford
et al., 1998). No entanto, os estudos que encontraram pico de prevalência entre os
indivíduos com mais de 60 anos, explicam esse fato com base na diminuição da resposta
imune dos indivíduos idosos (Afifi et al., 2016). A redução da exposição devido a
mudança de hábitos pelos indivíduos idosos e o maior tempo de vida do verme são
possíveis fatores que podem contribuir para a redução da fertilidade das fêmeas do S.
mansoni (King et al., 1996; Webster et al., 1998). Além disso, homens entre 10 e 30 anos
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que realizam atividades de lazer relacionadas ao contato com a água contaminada como
pesca, agricultura e nado em lagos, lagoas e represas apresentam maior risco acumulado
de infecção por S. mansoni (Coura-Filho, 1994; Enk et al., 2010).
Em nosso estudo, 22 (55,0%) indivíduos infectados são do gênero masculino e 18
(45,0%) do gênero feminino. Esse dado está de acordo com achados que demonstram um
maior índice de infecção em indivíduos do gênero masculino (Kabatereine et al., 2004;
Payne et al., 2006; Satayathum et al., 2006; Enk et al., 2010; Barbosa et al., 2013;
Rollemberg et al., 2015; Dawaki et al., 2016; Olveda et al., 2017), uma vez que fatores
comportamentais ligados ao gênero masculino como atividades de lazer próximas aos
rios, valas e valetas, pesca e banho, além de atividades laborais como agricultura e corte
de capim, podem justificar tais observações, enquanto as mulheres, na maioria das vezes,
exercem atividades domésticas. Nossos resultados estão de acordo com os autores citados
acima uma vez que 13 (59%) indivíduos do sexo masculino infectados pelo S. mansoni
desenvolvia pelo menos uma das atividades de risco citadas anteriormente.
Levando em conta a intensidade de infecção, observa-se que as cargas parasitárias
detectadas variaram entre 0 e 648 ovos por grama de fezes (OPG), com uma média igual
a 72,1 OPG. Ao agrupar os indivíduos infectados levando em conta a intensidade de
infecção, observa-se que 29 (72,5%) indivíduos apresentam carga parasitária inferior à
50 OPG, 4 (10%) apresentam entre 51 e 100 OPG e 7 (17,5%) apresentam carga
parasitária maior que 100 OPG.
Recentemente, Castro et al., (2018) demonstraram em uma área endêmica no
estado de Minas Gerais que 90,1% dos indivíduos foram classificados com baixa ou muito
baixa carga parasitária, além de uma maior taxa de infecção entre crianças e adultos
jovens de 11 a 20 anos de idade, o que confirma descobertas anteriores (Coelho et al.,
2009). Além disso, outros estudos mostraram que a maioria dos indivíduos (46,2%)
apresentou baixa carga parasitária (1 a 99 OPG) e a faixa etária de 12 a 18 anos com maior
taxa de infecção (Nacife et al., 2018). Na cidade de Nossa Senhora do Socorro, localizada
no estado de Sergipe, a maioria dos indivíduos infectados com S. mansoni eram crianças
e adolescentes na faixa etária de 8 a 17 anos, com predomínio do sexo masculino, exceto
na faixa etária de 40 a 49 anos (Calasans et al., 2018). Estudos na bacia do rio Nilo, no
Sudão, mostraram resultados semelhantes, com taxa de positividade igual a 2,6% para
ovos de S. mansoni e prevalência de esquistossomose (S. mansoni e S. haematobium)
significativamente maior em homens do que em mulheres e nas faixas etárias ≤ 15 anos
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do que nas faixas etárias > 15 anos (Lee et al., 2019). Estudos realizados no Quênia
também apontam para uma porcentagem maior de infectados entre homens e frequência
menor de indivíduos infectados em grupos entre 5 e 9 anos e mais de 40 anos (Glanville
et al., 2018).
Azeredo et al., (2010) caracterizaram o distrito de Chonim de Baixo como uma
área de média endemicidade, com prevalência maior que 10% e a maioria dos indivíduos
eliminando em média, mais de 120 OPG. Segundo Dias et al., (1994), regiões com
prevalência da doença inferior a 10%, e com a maioria dos indivíduos eliminando menos
de 96 OPG são características de uma área de baixa endemicidade para a
esquistossomose. Esse fato aponta para uma mudança no perfil epidemiológico da
esquistossomose no distrito Chonim de Baixo. Além disso, a variabilidade biológica e
morfológica do S. mansoni aponta para a necessidade de realização de mais de um método
diagnóstico, pois essa estratégia pode aumentar as chances de diagnóstico da
esquistossomose em áreas de baixa endemicidade (Mendes et al., 2005). Parte dessa
mudança epidemiológica deve-se a realização de estratégias que promovem o tratamento
coletivo da população em área de risco. Um estudo realizado no Quênia por Lelo et al.,
(2014) com crianças em idade escolar, demonstrou que o tratamento coletivo diminuiu a
prevalência e as formas graves da esquistossomose, entretanto, o parasito continuou
viável na região podendo causar reinfecções. Outro estudo realizado em Pernambuco Brasil, demonstrou que o tratamento coletivo foi capaz de reduzir a carga parasitária
presente nos indivíduos infectados, mas não foi capaz de erradicar o parasito na região
(Gomes et al., 2016).
Em nosso estudo, combinando métodos parasitológicos e moleculares, podemos
mostrar que a população residente em Chonin de Baixo continua realmente infectada com
o S.mansoni (74,7 casos por 1.000 habitantes), porém apresentando baixa carga
parasitária. Resende et al., (2019) também usaram métodos parasitológicos e moleculares
para identificar indivíduos infectados com carga parasitária muito baixa e que não seriam
diagnosticados utilizando apenas o método Kato-Katz.
Os indivíduos controles, não infectados pelo S. mansoni (n=13), apresentam idade
que variam entre 21 e 73 anos, com média igual a 35,2 (± 15,6) anos, sendo que nenhum
indivíduo desse grupo tem menos que 15 anos de idade, 5 (38,5%) indivíduos tem entre
15 e 30 anos, 7 (53,8%) indivíduos tem entre 31 e 60 anos de idade, e um indivíduo (7,7%)
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apresenta mais que 60 anos. Com relação ao sexo, 7 são do gênero masculino (53,8%) e
6 (46,2%) do gênero feminino (Tabela 2).
Tabela 2 – Caracterização do grupo de estudo
Indivíduos infectadosPositivo S.mansoni

Controles

40,0 (75,5%)

13,0 (24,5%)

Idade (anos)
Min - Máx
Média (± DP)
Mediana (IIQ)

7,0 – 73,0
32,9 (± 19,6)
26,5 (15,5 – 52,7)

21,0 – 73,0
35,2 (± 15,6)
35,0 (21,5 – 40,5)

Faixa Etária - n (%)
< 15,0
15,0 a 30,0
31,0 a 60,0
> 60,0

8,0 (20,0)
15,0 (37,5)
11,0 (27,5)
6,0 (15,0)

0,0 (0,0)
5,0 (38,5)
7,0 (53,8)
1,0 (7,7)

Gênero - n (%)
Masculino
Feminino

22,0 (55,0)
18,0 (45,0)

7,0 (53,8)
6,0 (46,2)

Carga Parasitária (ovos/g de fezes)
Min - Máx
Média (± DP)
Mediana (IIQ)

0,0 – 648,0
72,1 (± 147,8)
7,0 (0,0 – 55,5)

0,0
0,0 (± 0,0)
0,0 (0,0)

Distribuição pela Carga Parasitária
(ovos/g de fezes) – n (%)
< 50,0
50,0 – 100,0
> 100,0

29,0 (72,5)
4,0 (10,0)
7,0 (17,5)

0,0 (0,0)
0,0 (0,0)
0,0 (0,0)

Parâmetros
n (%)

DP – Desvio Padrão

IIQ – Intervalo Interquartil

4.2 O Estímulo com SEA Eleva a Produção de citocinas com perfil inflamatório
TNF, IFN-γ, IL-6 e IL-2, citocinas do perfil Th2, IL-4 e IL-13 e da citocina
imunomoduladora IL-10 na População de Indivíduos Infectados pelo S. mansoni.
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Durante o seu desenvolvimento no corpo humano, os diferentes estágios de vida
do S. mansoni induzem alterações significativas na resposta imune (Pearce et al., 1991;
Hesse et al., 2004; Stadecker et al., 2004; Zheng et al., 2020). Estudos anteriores já
demonstraram que a estimulação com SEA altera a resposta imune de indivíduos
infectados (Gazzinelli et al., 1985; Jesus et al., 2002; Morais et al., 2008). Morais et al.,
(2008) mostraram que a estimulação das PBMCs de pacientes hepatoesplênicos pelo SEA
promove uma elevação de IFN-γ em comparação com pacientes agudos.
Nossos resultados corroboram a literatura e demonstram que o estímulo com SEA
altera de maneira significativa a produção de citocinas dos indivíduos participantes do
estudo. Observou-se um aumento na produção de TNF, IFN-γ, IL-6, IL-2, IL-4, IL-13 e
IL-10 no sobrenadante de cultura de PBMC obtidas de indivíduos infectados pelo S.
mansoni (p < 0,05) (Figura 5). O mesmo resultado foi observado na avaliação de
indivíduos não-infectados residentes em área endêmica, com exceção da citocina IL-4
(dados não mostrados).
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Intensidade Média de Fluorescência
Figura 5 - O estímulo com SEA aumenta a produção das citocinas com perfil inflamatório TNF, IFNγ, IL-6 e IL-2 (A), das citocinas do perfil Th2, IL-4 e IL-13 (B) e da citocina imunomoduladora IL-10
(B) na população de indivíduos infectados por S. mansoni. Os níveis de citocinas foram coletados em
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sobrenadantes de culturas de PBMC estimuladas por SEA e medidos por ensaio multiplex. As células
mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram estimuladas com SEA (SEA) ou não foram estimuladas
(Cultura Controle - CC) e a produção de citocinas no sobrenadante de cultura foi comparada. O teste de
Mann Whitney foi utilizado para realizar a avaliação estatística entre as medianas. ***Valores de p <0,05
foram considerados significativos.

4.3 Classificação dos Indivíduos como Altos ou Baixos Produtores de TNF, IL-6,
IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-13 e IL-10.

Baseado na produção de citocinas em sobrenadante de cultura de PBMC,
percebeu-se uma considerável variação na amplitude de respostas. As células de alguns
indivíduos aumentavam expressivamente a produção de citocinas ao serem estimuladas
pelo SEA, enquanto as células de outros indivíduos respondiam de modo menos
expressivo ao estímulo. A fim de avaliarmos a resposta imunológica dos indivíduos
considerando as variações de amplitude de resposta causada pelo estímulo específico do
parasito, o valor da produção de citocina após estímulo (SEA) foi dividido pelo valor de
produção da citocina sem o estímulo (CC), gerando índices (SEA/CC) para cada citocina
estudada.
Com base nesses índices calculados e para melhor caracterizar o perfil panorâmico
das citocinas, identificou-se o valor de mediana global referente a cada citocina: (TNF-α
= 4,62, IL-6 = 1,67, IFN-γ = 2,73, IL-2 = 1,19, IL-4 = 1,17, IL-13 = 3,64, IL-10 = 7,05).
A partir dos valores de mediana global, os indivíduos foram classificados como alto
produtor (AP), caso o valor do índice tenha sido maior que a mediana global, ou como
baixo produtor (BP) se o valor do índice tiver sido menor que a mediana global (Figura
6).
A assinatura global de citocinas e quimiocinas tem sido uma ferramenta utilizada
em diversos trabalhos para análises múltiplas (Vitelli‐Avelar et al., 2008; Luiza-Silva et
al., 2011; Silveira-Nunes et al., 2017; Naveca et al., 2018; Otta et al., 2018; Rodolpho et
al., 2018). Através dessa ferramenta de análise, Vitelli ‐ Avelar et al., (2008) aprimoraram
a compreensão sobre a imunopatogênese da doença de Chagas ao identificar possíveis
biomarcadores imunológicos da gravidade da doença e da resposta terapêutica. SilveiraNunes et al., (2017) utilizaram dessa mesma estratégia para mostrar que o envelhecimento
está associado a flutuações distintas na frequência das células produtoras de citocinas ao
longo da vida. Além disso, esse tipo de apresentação ilustrativa tem se mostrado
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importante para a avaliação de perfis imunológicos e identificação de biomarcadores
promissores em infecções por Zika Virus, T. cruzi e Toxocara canis (Rodolpho et al.,
2018; Naveca et al., 2018; Otta et al., 2018).

Figura 6- Identificação dos indivíduos altos e baixos produtores das citocinas TNF, IL-6, IFN-γ, IL2, IL-4, IL-13 e IL-10 a partir dos valores da mediana global. O índice (SEA-Ag / controle) de cada
citocina foi utilizado para calcular a mediana global. Indivíduos que apresentaram valores superiores à
mediana global foram classificados como altos produtores (pontos pretos) e aqueles que apresentaram
valores inferiores à mediana global como baixos produtores (pontos brancos).
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4.4 Expressão de RNAm que codifica SmATPDases em Amostras de Fezes de
Indivíduos Infectados por S. mansoni

As SmATPDases estão presentes em todas as etapas do ciclo de vida do S.
mansoni (Vasconcelos et al., 1993; DeMarco et al., 2003; Faria-pinto et al., 2004; Maia
et al., 2011) e já foram associadas a infecciosidade do parasito, uma vez que exibem um
papel importante no escape dos mecanismos de defesa do hospedeiro através da regulação
de respostas inflamatórias (Enjyoji et al., 1999) e trombo-regulação (Marcus et al., 1997;
Enjyoji et al., 1999; Mizumoto et al., 2002; Sévigny et al., 2002). Além disso, drogas
com capacidade de inibir a atividade dessas enzimas são consideradas esquistossomicidas
(Castro et al., 2015).
Durante a investigação molecular, não foi possível extrair quantidade suficiente
de RNA da amostra de fezes de um indivíduo. Portanto, os resultados envolvendo a
expressão de SmATPDase 1 e SmATPDase 2 nas amostras de fezes serão relacionados a
39 indivíduos infectados pelo S. mansoni.
A Tabela 3 mostra que a expressão de pelo menos uma das ectonucleotidases
(SmATPDase positivo) foi detectada nas amostras de fezes de 18 (46,2%) indivíduos
infectados com S. mansoni. Desses, 6 (15,4%) expressaram apenas a enzima SmATPDase
1, 6 (15,4%) expressaram apenas SmATPDase 2 e os outros 6 (15,4%) expressaram
SmATPDase 1 e SmATPDase 2 concomitantemente. Por outro lado, não foi possível
identificar a expressão de SmATPDase 1 ou SmATPDase 2 em amostras fecais de 21
(53,8%) indivíduos (SmATPDase negativo).
A idade, carga parasitária e intensidade de infecção dos indivíduos que expressam
e não expressam as SmATPDases em amostras de fezes estão descritas na Tabela 3.
Dessa forma, os indivíduos que expressam SmATPDase 1 (n = 06) tinham idade média
de 36,2 (± 24,3) anos, variando de 14 a 66 anos. A carga parasitária média nesse grupo
foi de 4 (± 5,1) OPG de fezes, variando de 0 a 12 ovos. Assim, todos os indivíduos que
expressam SmATPDase 1 apresentaram carga parasitária inferior a 50 OPG de fezes. Os
indivíduos que expressam SmATPDase 2 (n = 06) apresentaram idade média de 44,0 (±
26,4) anos, variando de 09 a 74 anos. A carga parasitária média nesse grupo foi de 77,3
(± 138,3) OPG de fezes, variando de 0 a 356 ovos. Entre os seis indivíduos desse grupo,
cinco (83,3%) apresentaram carga parasitária menor que 50 OPG de fezes e um indivíduo
(16,7%) apresentou mais de 100 OPG de fezes. No grupo de indivíduos que expressaram
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ambas enzimas (SmATPDase 1 e SmATPDase 2), a idade média foi de 32,3 (± 23,1)
anos, variando de 7 a 66 anos. A carga média do parasito foi de 134,7 (± 132,3), com
variação entre 0 e 342 OPG de fezes. Dois (33,3%) indivíduos apresentaram carga
parasitária menor que 50 ovos, um (16,7%) apresentou carga entre 50 e 100 ovos e três
(50,0%) indivíduos apresentaram carga superior a 100 OPG de fezes. Os indivíduos que
não expressaram as enzimas nas amostras fecais (SmATPDase negativo) apresentaram
idade média de 28,6 (± 15,2) anos, variando de 10 a 61 anos. A carga média do parasito
foi de 77,3 (± 175,0), variando de 0 a 648 OPG de fezes. Quanto à intensidade da infecção,
15 (71,4%) apresentaram carga parasitária menor que 50 OPG de fezes, 3 (14,3%)
apresentaram carga parasitária entre 50 e 100 OPG de fezes e 3 (14,3%) apresentaram
carga parasitária superior a 100 OPG de fezes (Tabela 3).

DP – Desvio Padrão

IIQ – Intervalo Interquartil

Tabela 3 - Caracterização do grupo de estudo de acordo com a expressão de SmATPDases em amostras fecais
de indivíduos infectados por S. mansoni.
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4.5 A Expressão de RNAm que codifica SmATPDases Altera o Perfil de Citocinas
em Indivíduos Infectados com S. mansoni

A correlação entre ectonucleotidases e virulência tem sido observada entre
parasitas de diferentes espécies (Maioli et al., 2004; De Almeida et al., 2008; Santos et
al., 2009; Souza et al., 2010; Leite et al., 2012). Estudos recentes afirmam que a expressão
dessas enzimas nos ovos de S. mansoni neutraliza a sinalização inflamatória mediada por
dano molecular (DAMPs) associada ao ATP e limita as tentativas do hospedeiro de
concentrar mediadores inflamatórios em torno dos vermes (Da’dara, Bhardwaj e Skelly,
2014).
Assim, a expressão das SmATPDases ajuda a diminuir as defesas imunológicas
do hospedeiro e a promover a sobrevivência do parasito. No entanto, atualmente, o efeito
da expressão dessas enzimas na resposta imune em seres humanos é pouco compreendido
e, por esse motivo, nosso grupo de pesquisa procura identificar alterações no perfil de
citocinas de indivíduos infectados pelo S.mansoni causadas pela expressão das
SmATPDases em ovos do parasito.
Com o objetivo de caracterizar o padrão global de citocinas de acordo com a
expressão das SmATPDases, os indivíduos foram categorizados em altos produtores (AP)
e baixos produtores (BP) de citocinas, usando a mediana global como ponto de corte,
como descrito anteriormente. Desse modo, foi possível calcular a porcentagem de
indivíduos altos produtores de citocinas para cada grupo, considerando a expressão da
SmATPDase 1, SmATPDase 2 e expressão de ambas enzimas (SmATPDase 1 e
SmATPDase 2).
O perfil panorâmico das citocinas está apresentado na Figura 7. Para entender
melhor a influência da expressão das SmATPDases na resposta imune dos indivíduos, as
frequências de AP no grupo de indivíduos que não expressam SmATPDases em suas
amostras de fezes (SmATPase negativo) foram usadas para construir uma curva de
referência ascendente (Figura 7A) que será utilizada para análise comparativa entre os
outros grupos de estudo (Figuras 7B, 7C e 7D).
Observa-se que o grupo que expressou apenas SmATPDase 1 apresentou elevada
frequência de AP para IFN-γ, TNF e IL-4 e reduzida frequência de AP para IL-6 em
comparação ao grupo SmATPDase negativo (Figura 7B). O grupo que expressou apenas
SmATPDase 2 apresentou alta frequência de AP para IFN-γ, IL-6 e IL-4 e baixa
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frequência de AP para IL-10 comparado ao grupo SmATPDase negativo (Figura 7C).
Interessantemente, nossos resultados mostram que o grupo de indivíduos que expressou
ambas as enzimas em suas amostras de fezes, apresentou elevada frequência de AP para
IL-10 e baixas frequências de AP para IFN-γ, IL-6, IL-2, IL-4 e IL-13 (Figura 7D). Notase que a expressão de ambas as enzimas parece modular negativamente a resposta imune
do hospedeiro pela alta frequência de indivíduos produtores de IL-10 o que pode
contribuir para a sobrevivência do parasito. Consideramos uma mudança substancial
quando ocorre a alteração no quartil, para mais ou para menos, na proporção de altos
produtores.
O perfil do grupo SmATPDase negativo (Figuras 7A) foi caracterizado por
apresentar 33,3% de indivíduos altos produtores de IFN-γ, 38,1% de TNF, 47,6% de IL6 e 52,4% de indivíduos altos produtores das citocinas IL-2, IL-13, IL-4 e IL-10. Esse
perfil é característico na esquistossomose, pois após a deposição de ovos a resposta Th2
se torna mais evidente, com maior produção das citocinas IL-4, IL-5, IL-13 e da citocina
reguladora IL-10 (Pearce et al., 1991; Pearce e MacDonald, 2002; Bartley et al., 2006;
Zheng et al., 2020). Contudo, a expressão das enzimas nos ovos do parasito pode alterar
esse perfil imunológico que ocorre após a oviposição.
Nossos resultados mostram que a expressão isolada de SmATPDase 1 ou
SmATPDase 2 parece favorecer a maior produção de citocinas dos perfis Th1 e Th2 (IFNγ e IL-4) concomitantemente. Deaton et al., (2014) identificaram células IFN-γ+ IL-4+
em camundongos infectados com S. mansoni, ou seja, células produtoras de citocinas dos
perfis Th1 e Th2. Esse comportamento provavelmente exista para regular o
desenvolvimento de fibrose relacionada a uma resposta imune Th2 prolongada.
Observou-se também, em nossos resultados, que a expressão de SmATPDase 2
contribui para o aumento das frequências de altos produtores de IL-6 e para a redução da
frequência de altos produtores de IL-10 (Figura 7C). A atuação da adenosina nos
receptores celulares está associada à sua concentração disponível no ambiente
extracelular. Uma menor quantidade de adenosina gerada irá atuar preferencialmente nos
receptores pró-inflamatórios (A1 e A3), enquanto uma maior quantidade irá atuar nos
receptores de inibição da resposta imune (A2A e A2B) (Ohta e Sitkovsky, 2014;
Antonioli, et al., 2019). Nesse sentido, resultados mostrados por Salmon et al., (1993)
relatam uma possível existência de efeitos opostos envolvendo receptor Fc-gama
associado a receptor A1 e A2 de adenosina em fagócitos mononucleares. Esses autores
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verificaram que baixas concentrações de adenosina levam a uma resposta próinflamatória via receptor A1. Porém, quando há dano tecidual, a adenosina pode se
apresentar em maior concentração e causar um consequente efeito anti-inflamatório por
inibição desse receptor.
A ativação de macrófagos alveolares pelas citocinas IL-4 e IL-10 induziu a
regulação negativa dos receptores P2X7 (Lemaire e Leduc, 2003). Esses estudos reforçam
a hipótese de que IL-10 reduz a ação pró-inflamatória do ATP. Outros estudos também
destacam o efeito modulador da adenosina nos mecanismos neuronais e não neuronais,
como respostas imunes e inflamação, por meio de receptores purinérgicos (Burnstock e
Boeynaems, 2014). Esses dados estão de acordo com nossos resultados, pois tanto no
grupo que apresentam expressão de SmATPDase 1 quanto de SmATPDase 2, nos quais
houve um aumento nas frequências de citocinas dos perfis Th1 e Th2, a frequência de
indivíduos altos produtores de IL-10 foi inferior a 50% (Figuras 7B e 7C).
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Figura 7 - A expressão distinta de SmATPDases modifica a assinatura global das citocinas. A
assinatura de citocinas foi construída considerando a proporção de indivíduos acima dos pontos de corte
definidos pela mediana global identificada para cada citocina, calculado a partir do índice (SEA/CC) para
a população do estudo. Diagramas foram construídos para todos os grupos de estudo para calcular a
proporção (%) de indivíduos acima do índice de corte médio para cada citocina (manchas sombreadas de
preto). Na última linha de diagramas, observa-se o valor das frequências (%) de indivíduos altos produtores
para cada citocina. (A) O grupo SmATPDase negativo (indivíduos que não mostraram expressão de
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SmATPDases em suas amostras de fezes) foi usado para construir uma curva de referência ascendente,
usada para análise comparativa entre os grupos de estudo, (B) SmATPDase 1 (indivíduos que expressam
apenas SmATPDase 1 em suas amostras de fezes), (C) SmATPDase 2 (indivíduos que expressam apenas
SmATPDase 2 em suas amostras de fezes) e (D) Ambas as enzimas (indivíduos que expressam ambas as
enzimas em suas amostras de fezes). Mudanças substanciais no conjunto de citocinas relevantes foram
destacadas por (*) quando a proporção de indivíduos acima da mediana mudou de quartil para mais ou
menos. Os gráficos mostram linhas pontilhadas em frequências iguais a 25%, 50% e 75%, delimitando
assim quatro quartis (0 a 25%, 26 a 50%, 51 a 75%, 76 a 100%). A citocina relevante em cada grupo de
estudo foi sublinhada.

A capacidade do parasito em modular a resposta imune do hospedeiro pode
favorecer a sua sobrevivência e consequentemente contribuir para o estabelecimento da
infecção (Colley et al., 2014). A citocina IL-10 demonstrou ser responsável por um papel
importante na modulação da resposta imune em pacientes crônicos assintomáticos e pode
ser um fator importante no controle da morbidade da esquistossomose (Malaquias et al.,
1997; Correa- Oliveira et al., 1998; Sadler et al., 2003; Caldas et al., 2008). Entre as
células responsáveis por essa modulação, destacam-se as células T reguladoras (Treg),
modulando as respostas das células Th durante a esquistossomose (Taylor, Mohrs e
Pearce, 2006; Teixeira-Carvalho et al., 2008).
Os nossos resultados demostrarm que 66,7% dos indivíduos que expressam ambas
as enzimas (SmATPDase1 e SmATPDase 2) nas amostras de fezes são altos produtores
de IL-10 e de forma interessante, menos de 50% dos indivíduos são altos produtores das
citocinas IFN–γ, IL-6, IL-2, IL-13 e IL-4 (Figura 7D). Assim, a elevada frequência de
indivíduos altos produtores de IL-10 pode estar contribuindo para a reduzida frequência
de altos produtores das demais citocinas. Esse comportamento pode estar intimamente
ligado a alterações na resposta imune devido ao ATP exibir efeitos pró-inflamatórios e
estimulantes no sistema imunológico (Lees et al., 2010; Idzko et al., 2014), enquanto a
adenosina é importante na modulação da resposta imune (Mizumoto et al., 2002; Marcus
et al., 2003). Ainda nesse sentido, a frequência de indivíduos altos produtores para IFNγ foi elevada no grupo que apresentou expressão de SmATPDase 2 e reduzida no grupo
que apresentou expressão de ambas as enzimas. Diferentemente, a frequência de
indivíduos altos produtores para IL-10 foi elevada no grupo que mostrou expressão de
ambas as enzimas e reduzida no grupo com expressão de SmATPDase 2. Assim, ao
comparar os valores de IL-10/IFN-γ após estímulo com SEA, pelos indivíduos desses
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dois grupos, foram observados índices mais altos no grupo que apresentou expressão de
ambas as enzimas do que no grupo que apresentou expressão de SmATPDase 2 (p <0,05)
(Figura 8), mostrando que a citocina IL-10 pode estar controlando o aumento da
produção de IFN-γ no grupo de indivíduos que expressam ambas enzimas em suas
amostras de fezes.
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Figura 8 - A expressão de ambas as enzimas modula a produção de IFN-γ por ação da IL-10. As
razões IL-10/IFN-γ (SEA) foram comparadas entre os grupos: indivíduos que expressam apenas
SmATPDase 1, indivíduos que expressam apenas SmATPDase 2 e indivíduos que expressam ambas as
enzimas. O teste de Mann Whitney foi utilizado para a avaliação estatística. Valores de p <0,05 foram
considerados significativos.

4.6 O Efeito Modulador da Expressão de SmATPDase 1 e SmATPDase 2 é
Dependente de IL-10

Para melhor caracterizar o padrão de citocinas relacionados à expressão das
enzimas, os indivíduos infectados pelo S.mansoni foram agrupados conforme o perfil de
expressão enzimática. Em seguida, foram construídos gráficos de radar com as
frequências de altos produtores de citocinas e um diagrama de Venn para caracterizar a
contribuição da expressão de enzimas no perfil de citocinas (Figura 9). O índice (AgSEA / Control) obtido para cada citocina foi usado para construir uma assinatura através
do gráfico de radar, conforme descrito na seção Métodos. Foi observada uma diferença
no perfil global de citocinas entre os grupos de indivíduos infectados com S.mansoni que
expressaram SmATPDase (SmATPDase 1, SmATPDase 2 e ambas as enzimas) em suas
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amostras de fezes, comparado ao grupo que não apresentou expressão das enzimas
(SmATPDase negativo). Além disso, o gráfico do radar revelou que 5/7 (71,4%) das
citocinas foram altamente produzidas pelos indivíduos que expressam a enzima
SmATPDase 1 nas amostras de fezes, 4/7 (57,1%) das citocinas foram altamente
produzidas pelos indivíduos que expressam a SmATPDase 2, enquanto 5/7 (71,4%) das
citocinas analisadas apresentaram frequência reduzida no grupo de indivíduos que
expressam ambas as enzimas nas amostras de fezes. Curiosamente, neste último grupo,
apenas para IL-10 foi observada uma frequência de altos produtores superior a 50%
(Figura 9D). Além disso, a análise do diagrama de Venn mostrou que elevadas
frequências de altos produtores para TNF e IL-2 foram observadas exclusivamente no
grupo SmATPDase 1, elevadas frequências de altos produtores para IL-6 foram
observadas exclusivamente no grupo SmATPDase 2 e elevadas frequências de altos
produtores para IFN-γ, IL-4 e IL-13 foram observadas tanto no grupo SmATPDase 1
quanto no grupo SmATPDase 2. A IL-10 é a única citocina que apresenta elevada
frequência de indivíduos altos produtores no grupo que expressa ambas enzimas (Figura
9E). Esse achado sugere um possível efeito modulador no sistema imunológico quando a
SmATPDase 1 e a SmATPDase 2 são expressas concomitantemente, provavelmente
devido à presença de IL-10. Um resumo desses resultados pode ser visto na Figura 9F.
Possíveis associações entre a adenosina e a produção de IL-10 na regulação da
resposta imune foram demonstradas em experimentos envolvendo macrófagos (Németh
et al., 2005; Csóka et al., 2007; Koscsó et al., 2012). Devido ao possível efeito
imunomodulador das ATP diphosfohohidrolases de S. mansoni in vitro, essas enzimas
têm sido consideradas promissoras para o desenvolvimento de novos medicamentos
candidatos ao tratamento da esquistossomose (Penido et al., 2007; Da’dara, Bhardwaj e
Skelly, 2014; Castro et al., 2015).
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Figura 9 - A expressão das enzimas SmATPDase 1 e SmATPDase 2 em ovos de S.mansoni obtidos de
indivíduos infectados altera o perfil panorâmico da produção de citocinas. A assinatura de citocinas
produzidas por indivíduos que expressam SmATPDase 1, SmATPDase 2, Ambas as Enzimas ou não
expressam a enzima (SmATPDase negativa), em ovos do parasito, foi construída como descrito na seção
de Métodos. Os dados são apresentados em gráficos de radar como a proporção de indivíduos com índice
de citocinas (SEA / CC) acima dos valores da mediana global. Citocinas com índice acima da mediana
global em mais de 75% dos indivíduos foram destacadas por asteriscos (*) (A-D). O diagrama de Venn
mostra as interseções entre as citocinas altamente produzidas (> 50 % de indivíduos altos produtores) pelos
três grupos estudados: SmATPDase 1 (Azul), SmATPDase 2 (Rosa) e Ambas as enzimas (Verde) (E). O
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diagrama de Venn resume os atributos compartilhados pela expressão exclusiva da SmATPDase 1,
expressão exclusiva da SmATPDase 2 e expressão das duas enzimas (tabela de interseção) (F).

4.7 A Expressão de SmATPDases Contribui para a Associação Positiva entre a
Intensidade da Infecção e o Índice de IL-10

A busca de esclarecimentos sobre o mecanismo de imunomodulação induzido por
S. mansoni tem sido constante. Estudos realizados por Marinho et al., (2016) mostraram
que o tegumento do S. mansoni pode modular a inflamação experimental nas vias aéreas,
reduzindo o número de eosinófilos e consequentemente os danos no tecido pulmonar.
Esses autores afirmam que um possível mecanismo envolvido nessa modulação é a
produção da citocina reguladora IL-10 por macrófagos e células dendríticas. Embora as
infecções por helmintos sejam caracterizadas por resposta imune Th2 predominante, elas
também estimulam uma resposta imune reguladora com a produção de citocinas antiinflamatórias como IL-10 e TGF-β, que modulam a imunopatologia e podem facilitar a
sobrevivência do parasito (Palm, Rosenstein e Medzhitov, 2012; Gause, Wynn e Allen,
2013; Sawant et al., 2014, Schmiedel et al., 2015). Além disso, os ovos de S. mansoni
exibem propriedades moduladoras, uma vez que a elevação da carga parasitária se
mostrou essencial para a redução da reatividade alérgica através do aumento da IL-10,
mesmo em uma área endêmica onde a população é frequentemente exposta à infecções
(Resende et al., 2019).
Com o objetivo de avaliar a contribuição da carga parasitária na produção de IL10 por indivíduos que apresentam expressão das SmATPDases (SmATPDase 1 e
SmATPDase 2) em ovos do S. mansoni, analisamos a associação entre a intensidade de
infecção e o índice de IL-10. Observamos uma correlação positiva entre o índice de IL10 e a carga parasitária na população infectada por S. mansoni (r = 0,335; p = 0,037)
(Figura 10A). Essa correlação foi significativa quando considerados todos os indivíduos,
independentemente da expressão das enzimas nos ovos do parasito. Curiosamente,
quando segregamos os indivíduos infectados com base na expressão de pelo menos uma
das enzimas (SmATPDase Positiva) (Figuras 10C) e indivíduos que não apresentavam
ovos de S. mansoni expressando as enzimas (SmATPDase Negativo) (Figura 10B),
conseguimos mostrar que a correlação positiva permanecia somente no grupo
SmATPDase positivo (r = 0,533; p=0,023). Além disso, ao analisar o grupo SmATPDase
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positivo, observamos que três dos quatro indivíduos com as maiores intensidades de
infecção (> 100 OPG) apresentam elevados índices de IL-10 e expressam ambas enzimas
em suas amostras de fezes. Esse fato nos permite sugerir que a expressão de
SmATPDases, principalmente de ambas as enzimas (SmATPDase 1 e SmATPDase 2),
contribui para a associação entre carga parasitária e produção de IL-10. Assim, sugere-se
que o aumento da IL-10 em indivíduos com alta carga parasitária pode ser influenciado
pela expressão de ambas as enzimas concomitantemente.
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Figura 10 - A expressão das SmATPDases contribui para a associação positiva entre a intensidade
de infecção e o índice de IL-10. A correlação entre o índice de IL-10 e a carga parasitária de S. mansoni
(OPG) foi avaliada nos seguintes grupos: população total envolvida no estudo (A), indivíduos que não
apresentaram ovos de S. mansoni com expressão de SmATPDase (SmATPDase negativo) (B) e indivíduos
que tiveram ovos com expressão de pelo menos uma das SmATPDases (SmATPDase positivo) (C). Na
Figura 10C, os indivíduos foram ilustrados de acordo com a expressão de SmATPDAses: SmATDase 1
(laranja), SmATPDase 2 (verde), ambas as enzimas (azul). p <0,05 indica diferenças estatisticamente
significantivas (Correlação de Spearman).
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4.8 A Expressão de SmATPDases nas Amostras de Fezes é Altamente Relevante
para o Agrupamento dos Indivíduos Infectados por S. mansoni na Análise
Multivariada

A Análise de Correspondência Múltipla (MCA) é um método não supervisionado
e uma técnica de redução de dados que permite que as principais fontes de variação em
um conjunto de dados multidimensional sejam analisadas sem introduzir viés inerente.
Esse método pode ser utilizado para facilitar o entendimento de como a expressão da
enzima nos ovos de S. mansoni influencia a resposta imune do hospedeiro, pois permite
o agrupamento de todas as variáveis importantes. Devido à diversidade de fatores que
podem influenciar a resposta imune de indivíduos infectados com S. mansoni, é relevante
aplicar uma análise que contemple a interação simultânea das variáveis abordadas no
estudo. Para esclarecer o papel dos vários fatores na resposta imunológica, as variáveis
relacionadas à caracterização dos indivíduos em relação à idade, sexo, intensidade de
infecção, classificação dos indivíduos quanto à produção de citocinas e presença ou
ausência da expressão de SmATPDase pelos ovos do S. mansoni foram utilizadas na
análise multivariada.
A Figura 11 mostra a MCA aplicada no presente estudo para avaliar a associação
entre variáveis categóricas. Os valores obtidos através do conjunto de variáveis discutidas
permitem realizar uma análise dos perfis, de modo que quanto maior a proximidade entre
os pontos representados no gráfico multidimensional, maior a semelhança entre os
indivíduos participantes do presente estudo. Para otimizar a representação gráfica dessa
análise multidimensional, utilizamos o plano cartesiano bidimensional que contempla
37,34% da variabilidade total dos dados (22,10% e 15,24% na primeira e segunda
dimensões, respectivamente). Os relatórios da tabela (Figura 11B) mostram como cada
uma das variáveis (IL-13, IL-4, IL-2, IFN-γ, IL-6, expressão das SmATPDases, carga
parasitária, gênero, IL-10, idade e TNF) contribuem para a explicação da variabilidade
total das amostras na dimensão 1 e na dimensão 2. Assim, somente a IL-13 é capaz de
explicar 24,60% das variabilidades das amostras na dimensão 1, seguida pelas variáveis
IL-4, IL-2, IFN-γ, expressão das SmATPDases, IL-6, carga parasitária, gênero, IL-10,
idade e TNF. Além disso, a variável TNF sozinha é capaz de explicar 28,60% das
variabilidades das amostras na dimensão 2, seguidas por IL-10, expressão das
SmATPDases, Carga parasitária, IL-6, gênero, IFN-γ, IL-4, idade, IL-2 e IL-13.
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Na Figura 11A foi possível identificar um padrão de organização das citocinas
analisadas, de modo que as categorias altos e baixos produtores foram organizadas
simetricamente em ambas as dimensões do plano cartesiano. Desse modo, ser classificado
como alto produtor de citocinas leva ao posicionamento de indivíduos nos quadrantes
superiores (primeiro e segundo), enquanto ser classificado como baixo produtor favorece
seu posicionamento nos quadrantes inferiores (terceiro e quarto). A única exceção a esse
padrão é a produção de IL-6. Apesar do perfil simétrico observado, indivíduos com baixa
produção de IL-6 estão localizados no primeiro quadrante, enquanto indivíduos com alta
produção de IL-6 estão localizados no terceiro quadrante.
Com relação à carga parasitária, carga parasitária baixa (0 - 50 OPG) mostrou
pouca influência no perfil dos indivíduos, uma vez que a maioria dos indivíduos que se
enquadram nessa faixa de intensidade de infecção estão localizados no centro do plano
bidimensional. Observou-se que apresentar carga parasitária entre 51 e 100 OPG parece
estar associado à baixa produção de IL-2, IL-4 e IFN-γ. Por outro lado, a carga parasitária
superior a 100 OPG parece favorecer a classificação dos indivíduos como alto produtor
de TNF e IL-10.
Ainda considerando as interações simultâneas do conjunto de variáveis analisadas,
parece haver uma possível relação entre ser homem e ser classificado como alto produtor
de TNF e IL-10 e como baixo produtor de IL-6 (primeiro quadrante). Por outro lado, ser
mulher está associada à classificação como baixo produtor de TNF e IL-10 e como alto
produtor de IL-6 (terceiro quadrante). Nota-se ainda que a idade teve pouca associação
com outras variáveis, uma vez que está localizada no centro do plano cartesiano.
A expressão de SmATPDases se mostra como um dos fatores que contribuem para
a disposição dos indivíduos no plano cartesiano. Além disso, verificou-se que a expressão
de SmATPDase 1 está associada à classificação de indivíduos como altos produtores de
várias citocinas, como IFN-γ, IL-4 e IL-2 (segundo quadrante). A expressão de
SmATPDase 2 parece estar associada à classificação como altos produtores de IL-6 e
baixos produtores de IL-10 e TNF (terceiro quadrante). Curiosamente, a expressão de
ambas as enzimas parece estar associada a um perfil imunológico diferenciado,
associando-se à classificação de indivíduos como altos produtores de TNF e IL-10 e a
baixos produtores de IL-6, IL-13, IL -2, IL-4 e IFN-γ (primeiro e quarto quadrantes). Na
Figura 11C, o agrupamento de indivíduos no plano cartesiano é destacado quando o
perfil de expressão das SmATPDases foi considerado, é possível observar que todos os
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indivíduos com expressão de SmATPDase 1 em ovos de S. mansoni estão localizados no
primeiro ou no segundo quadrante. Além disso, quatro dos seis indivíduos com expressão
de SmATPDase 2 nos ovos de S. mansoni estão localizados no segundo e terceiro
quadrante, e cinco dos seis indivíduos que apresentam expressão de ambas as enzimas
nos ovos de S. mansoni estão agrupados no quarto e no primeiro quadrante. Assim, o
perfil de expressão de SmATPDases nas amostras de fezes dos indivíduos infectados
mostra-se como dado relevante para o agrupamento de indivíduos através de análises
multivariadas (Figura 11D).
Os resultados obtidos através da análise de correspondência múltipla (MCA)
revelam que a expressão das SmATPDases em amostras de fezes de indivíduos infectados
é um dado relevante para o agrupamento de indivíduos, permitindo a associação da
expressão dessas enzimas a dados sociodemográficos, parasitológicos e imunológicos.
Além disso, essa análise mostrou que a expressão concomitante de ambas as enzimas
(SmATPDase 1 e SmATPDase 2) tem um efeito imunomodulador nos indivíduos
infectados, contribuindo para uma redução significativa nas frequências de indivíduos
altos produtores para citocinas dos perfis Th1 e Th2, como IL-4, IL-13 e IFN-γ.
A literatura já demonstrou trabalhos utilizando a MCA para associar variáveis a
diferentes aspectos clínicos de doenças. Arroyo et al., (2018) usaram a MCA para
identificar possíveis antígenos candidatos para discriminar entre tuberculose latente e
ativa na população de área endêmica para tuberculose de Medellín, na Colômbia. Além
disso, com o auxílio dessa análise, Hesran et al., (2006) observaram uma mudança na
resposta imune de Th2 a Th1 contra Plasmodium falciparum em recém-nascidos.
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Figura 11 - Análise de correspondência múltipla aplicada às variáveis abordadas no estudo. A Análise
de Correspondência Múltipla (MCA) foi usada para identificar dois componentes principais que explicam
37,34% da variação no conjunto de dados. Em (A) estão representadas as categorias de variáveis analisadas;
(1) primeiro quadrante; (2) segundo quadrante; (3) terceiro quadrante; (4) quarto quadrante. Em (B) a
contribuição das variáveis em relação à dimensão 1 e dimensão 2. Em (C), observa-se a distribuição dos
indivíduos infectados por S. mansoni, considerando a expressão de SmATPDases: SmATPDase 1 (laranja);
SmATPDase 2 (verde); ambas as enzimas (azul); nenhuma expressão das enzimas (preto). Em (D),
indivíduos com expressão de pelo menos uma das enzimas foram enfatizados. As linhas pontilhadas
destacam a presença de um cluster para expressão enzimática.
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5.0 SUMÁRIO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS


O distrito de Chonim de Baixo pode ser classificado com área de baixa
endemicidade para esquistossomose, onde a maioria da população infectada
apresenta reduzida carga parasitária (< 50 OPG). Além disso, a maior parte dos
indivíduos infectados são do sexo masculino e possuem menos de 30 anos de
idade;



O estímulo com SEA aumenta a produção de TNF, IL-6, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-13
e IL-10 em cultura de PBMC de indivíduos infectados pelo S. mansoni;



A expressão de SmATPDases foi detectada nas amostras de fezes de 18 (46,2%)
indivíduos infectados com S. mansoni, sendo que 6 (15,4%) expressaram apenas
SmATPDase 1, 6 (15,4%) apenas SmATPDase 2 e os outros 6 (15,4%)
expressaram ambas enzimas;



A expressão de SmATPDases altera o perfil de citocinas em indivíduos infectados
com S. mansoni, sendo que a SmATPDase 1 parece favorecer a produção de IFNγ, TNF e IL-4 e redução da produção de IL-6 enquanto a SmATPDase 2 eleva a
produção de IFN-γ, IL-6 e IL-4 e reduz a produção de IL-10. A expressão de
ambas as enzimas parece reduzir a IFN-γ, IL-6, IL-2, IL-4 e IL-13 por meio da
manutenção dos níveis de IL-10;



A expressão de ambas as enzimas modula a produção de IFN-γ através da ação da
citocina IL-10;



A expressão de SmATPDases contribui para a associação positiva entre a
intensidade da infecção e o índice de IL-10;



A expressão de SmATPDases em amostras de fezes mostrou-se relevante para o
agrupamento de indivíduos junto a dados sociodemográficos, parasitológicos e
imunológicos;



Através da análise por MCA foi possível reforçar que a expressão de ambas as
enzimas (SmATPDase 1 e SmATPDase 2) tem um efeito imunomodulador nos
indivíduos infectados.

A nossa hipótese é que a ação da SmATPDase 1 e da SmATPDase 2
individualmente, gera uma quantidade menor do substrato AMP que será convertido em
adenosina, por ação das enzimas Fosfatase Alcaline do Schistosoma mansoni (SmAP) e
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ecto -5’- nucleotidase. Essa menor quantidade de adenosina gerada irá atuar
preferencialmente nos receptores pró-inflamatórios (A1 e A3) na superfície das células
imunes, levando a um perfil de resposta misto predominante, caracterizado pela presença
de citocinas do tipo Th1 (IFN-γ, TNF, IL-6) e do tipo Th2 (IL-4 e IL-13). Por outro lado,
a presença de ambas as enzimas na superfície do ovo do parasito eleva a quantidade de
AMP que poderá ser convertido em uma maior quantidade de adenosina, e então atuará
preferencialmente nos receptores de inibição de células imunes (A2A e A2B) levando a
um aumento da citocina reguladora IL-10 e consequente modulação da resposta imune
do indivíduo infectado (Figura 12) (Salmon, et al., 1993; Zimmermann, 2000; Ohta e
Sitkovsky, 2014; Antonioli, et al., 2019).

Figura 12 - Representação esquemática do mecanismo molecular hipotético pelo qual as enzimas
SmATPDase 1 e SmATPDase 2 alteram a resposta imune do hospedeiro. A e B) A expressão de
SmATPDase 1 ou SmATPDase 2 individualmente em ovos de S. mansoni leva à produção de adenosina
em baixas concentrações, o que pode favorecer a sinalização via receptores A1 e A3 nas células imunes e,
consequentemente, a produção de um perfil de citocinas misto (Th1 e Th2). C) A expressão de SmATPDase
1 e SmATPDase 2 concomitantemente em ovos de S. mansoni, pode causar a produção de adenosina em
altas concentrações, fato que favorece a produção de um perfil modulador de citocinas através de receptores
A2A e A2B nas células imunes.
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6.0 CONCLUSÃO

Em conclusão, a expressão de SmATPDases em ovos de S. mansoni parece
influenciar a resposta imune de indivíduos infectados por S. mansoni, onde indivíduos
com expressão de ambas as enzimas em amostras de fezes modulam negativamente a
resposta imune do hospedeiro provavelmente mediada por IL-10. Além disso, a expressão
de SmATPDases se mostra importante para a correlação positiva entre a carga parasitária
e os níveis de IL-10, fato que contribui para as propriedades imunomoduladoras dos ovos
de S. mansoni.
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JESUS, ADRIANA ALMEIDA DE; SILVA, ANGELA; SANTANA, LUCIANA B.;
PEARCE, EDWARD; CARVALHO, EDGAR M.. Association of Type 2 Cytokines with
Hepatic Fibrosis in Human Schistosoma mansoni Infection. Infection And Immunity,
[s.l.], v. 72, n. 6, p. 3391-3397, jun. 2004. American Society for Microbiology.
http://dx.doi.org/10.1128/iai.72.6.3391-3397.2004.
JORDAN, PETER. From Katayama to the Dakhla Oasis: the beginning of epidemiology
and control of bilharzia. Acta Tropica, [s.l.], v. 77, n. 1, p. 9-40, out. 2000. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/s0001-706x(00)00121-2.
KABATEREINE, N. B.; VENNERVALD, B. J.; OUMA, J. H.; KEMIJUMBI, J.;
BUTTERWORTH, A. E.; DUNNE, D. W.; FULFORD, A. J. C.. Adult resistance to
schistosomiasis mansoni: age-dependence of reinfection remains constant in
communities with diverse exposure patterns. Parasitology, [s.l.], v. 118, n. 1, p. 101105,
jan.
1999.
Cambridge
University
Press
(CUP).
http://dx.doi.org/10.1017/s0031182098003576.
KABATEREINE, N.B.; KEMIJUMBI, J.; OUMA, J.H.; KARIUKI, H.C.; RICHTER,
J.; KADZO, H.; MADSEN, H.; BUTTERWORTH, A.E.; ØRNBJERG, N.;
VENNERVALD, B.J.. Epidemiology and morbidity of Schistosoma mansoni infection
in a fishing community along Lake Albert in Uganda. Transactions Of The Royal
Society Of Tropical Medicine And Hygiene, [s.l.], v. 98, n. 12, p. 711-718, dez. 2004.
Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1016/j.trstmh.2004.06.003.

85

KACIAK, EUGENE; LOUVIERE, JORDAN. Multiple Correspondence Analysis of
Multiple Choice Experiment Data. Journal Of Marketing Research, [s.l.], v. 27, n. 4,
p.
455-465,
nov.
1990.
SAGE
Publications.
http://dx.doi.org/10.1177/002224379002700407.
KATZ, N.; CHAVES, A.; PELLEGRINO, J.. A simple device for quantitative stool
thick-smear technique in schistosomiasis mansoni. Rev Inst Med Trop Sao Paulo, v.
14, n. 6, p. 397-400, Dec. 1972.
KATZ, NAFTALE. Controle da esquistossomose no Estado de Minas Gerais. Reis, FA;
Faria, II; Katz, N. Modernos conhecimentos sobre esquistossomose mansônica. Belo
Horizonte, Academia Mineira de Medicina, p. 51-66, 1986.
KATZ, NAFTALE. Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e
Geo-helmintoses. 2018.
KAVIRATNE, MALLIKA; HESSE, MATTHIAS; LEUSINK, MARY; CHEEVER,
ALLEN W.; DAVIES, STEPHEN J.; MCKERROW, JAMES H.; WAKEFIELD,
LALAGE M.; LETTERIO, JOHN J.; WYNN, THOMAS A.. IL-13 Activates a
Mechanism of Tissue Fibrosis That Is Completely TGF-β Independent. The Journal Of
Immunology, [s.l.], v. 173, n. 6, p. 4020-4029, 7 set. 2004. The American Association
of Immunologists. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.173.6.4020.
KEDZIERSKI, L.; ZHU, Y.; HANDMAN, E.. Leishmaniavaccines: progress and
problems. Parasitology, [s.l.], v. 133, n. 2, p. 87-112, out. 2006. Cambridge University
Press (CUP). http://dx.doi.org/10.1017/s0031182006001831.
KING, CHRISTOPHER L.; XIANLI, JIA; JUNE, CARL H.; ABE, RYO; LEE,
KELVIN P.. CD28-deficient mice generate an impaired Th2 response to Schistosoma
mansoni infection. European Journal Of Immunology, [s.l.], v. 26, n. 10, p. 24482455, out. 1996. Wiley. http://dx.doi.org/10.1002/eji.1830261027.
KOSCSÓ, BALÁZS; CSÓKA, BALÁZS; SELMECZY, ZSOLT; HIMER, LEONÓRA;
PACHER, PÁL; VIRÁG, LÁSZLÓ; HASKÓ, GYÖRGY. Adenosine Augments IL-10
Production by Microglial Cells through an A2B Adenosine Receptor-Mediated
Process. The Journal Of Immunology, [s.l.], v. 188, n. 1, p. 445-453, 23 nov. 2011. The
American Association of Immunologists. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.1101224.
LAMBERTUCCI, J.ROBERTO; SERUFO, J.CARLOS; GERSPACHER-LARA,
ROGÉRIO; RAYES, ABDUNNABI A.M; TEIXEIRA, ROSÂNGELA; NOBRE,
VANDACK; ANTUNES, CARLOS M.F. Schistosoma mansoni: assessment of
morbidity before and after control. Acta Tropica, [s.l.], v. 77, n. 1, p. 101-109, out. 2000.
Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0001-706x(00)00124-8.
LASALA, ANDREA; FERRARI, DAVIDE; VIRGILIO, FRANCESCO DI; IDZKO,
MARCO; NORGAUER, JOHANNES; GIROLOMONI, GIAMPIERO. Alerting and
tuning the immune response by extracellular nucleotides. Journal Of Leukocyte
Biology, [s.l.],
v. 73,
n.
3,
p. 339-343,
mar.
2003.
Wiley.
http://dx.doi.org/10.1189/jlb.0802418.

86

LEAL NETO, ONICIO BATISTA LEAL; GALVÃO, THIAGO YURY
CAVALCANTI; ESTEVES, FABRÍCIO ANDRADE MARTINS; GOMES, AYLA
MARITCHA ALVES SILVA; GOMES, ELAINNE CHRISTINNE DE SOUZA;
ARAÚJO, KARINA CONCEIÇÃO GOMES MACHADO DE; BARBOSA,
CONSTANÇA SIMÕES. Análise espacial dos casos humanos de esquistossomose em
uma comunidade horticultora da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. Revista
Brasileira de Epidemiologia, 15, 771-780, 2012.
LEE, YOUNG-HA; LEE, JIN-SU; JEOUNG, HOO-GN; KWON, IN-SUN;
MOHAMED, ABD AL WAHAB SAED; HONG, SUNG-TAE. Epidemiological Survey
on Schistosomiasis and Intestinal Helminthiasis among Village Residents of the Rural
River Basin Area in White Nile State, Sudan. The Korean Journal Of Parasitology,
[s.l.], v. 57, n. 2, p. 135-144, 30 abr. 2019. Korean Society for Parasitology.
http://dx.doi.org/10.3347/kjp.2019.57.2.135.
LEENSTRA, TJALLING; ACOSTA, LUZ P.; WU, HAI-WEI; LANGDON,
GRETCHEN C.; SOLOMON, JULIE S.; MANALO, DARIA L.; SU, LI; JIZ, MARIO;
JARILLA, BLANCA; PABLO, ARCHIE O.. T-Helper-2 Cytokine Responses to Sj97
Predict Resistance to Reinfection with Schistosoma japonicum. Infection And
Immunity, [s.l.], v. 74, n. 1, p. 370-381, jan. 2006. American Society for Microbiology.
http://dx.doi.org/10.1128/iai.74.1.370-381.2006.
LEES, MICHAEL P.; FULLER, STEPHEN J.; MCLEOD, RIMA; BOULTER,
NICOLA R.; MILLER, CATHERINE M.; ZAKRZEWSKI, ALANA M.; MUI,
ERNEST J.; WITOLA, WILLIAM H.; COYNE, JESSICA J.; HARGRAVE, AUBREY
C.. P2X7 Receptor-Mediated Killing of an Intracellular Parasite, Toxoplasma gondii, by
Human and Murine Macrophages. The Journal Of Immunology, [s.l.], v. 184, n. 12, p.
7040-7046, 19 maio 2010. The American Association of Immunologists.
http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.1000012.
HESRAN, JEAN-YVES LE; FIÉVET, NADINE; THIOULOUSE, JEAN; PERSONNE,
PHILIPPE; MAUBERT, BERTRAND; M’BIDIAS, SAMUEL; ETYE’ALE, DANIEL;
COT, MICHEL; DELORON, PHILIPPE. Development of cellular immune responses to
Plasmodium falciparum blood stage antigens from birth to 36 months of age in
Cameroon. Acta Tropica, [s.l.], v. 98, n. 3, p. 261-269, jul. 2006. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.actatropica.2006.05.010.
LEITE, PAULINE M.; GOMES, RODRIGO S.; FIGUEIREDO, AMANDA B.;
SERAFIM, TIAGO D.; TAFURI, WAGNER L.; SOUZA, CAROLINA C. DE;
MOURA, SANDRA A. L.; FIETTO, JULIANA L. R.; MELO, MARIA N.; RIBEIRODIAS, FÁTIMA. Ecto-Nucleotidase Activities of Promastigotes from Leishmania
(Viannia) braziliensis Relates to Parasite Infectivity and Disease Clinical Outcome. Plos
Neglected Tropical Diseases, [s.l.], v. 6, n. 10, p. 1-16, 11 out. 2012. Public Library of
Science (PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0001850.
LELO, AGOLA E.; MBURU, DAVID N.; MAGOMA, GABRIEL N.; MUNGAI, BEN
N.; KIHARA, JIMMY H.; MWANGI, IBRAHIM N.; MAINA, GEOFFREY M.;
KINUTHIA, JOSEPH M.; MUTUKU, MARTIN W.; LOKER, ERIC S.. No Apparent
Reduction in Schistosome Burden or Genetic Diversity Following Four Years of SchoolBased Mass Drug Administration in Mwea, Central Kenya, a Heavy Transmission

87

Area. Plos Neglected Tropical Diseases, [s.l.], v. 8, n. 10, p. 1-11, 9 out. 2014. Public
Library of Science (PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0003221.
LEMAIRE, IRMA; LEDUC, NATACHA. Purinergic P2X7 receptor function in lung
alveolar macrophages: pharmacologic characterization and bidirectional regulation by
th1 and th2 cytokines. Drug Development Research, [s.l.], v. 59, n. 1, p. 118-127, maio
2003. Wiley. http://dx.doi.org/10.1002/ddr.10209.
LEVANO-GARCIA, JULIO; MORTARA, RENATO A.; VERJOVSKI-ALMEIDA,
SERGIO; DEMARCO, RICARDO. Characterization of Schistosoma mansoni ATPDase
2 gene, a novel apyrase family member. Biochemical And Biophysical Research
Communications, [s.l.], v. 352, n. 2, p. 384-389, jan. 2007. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2006.11.023.
LICHTENBERGOVÁ, LUCIE; KOLBEKOVÁ, PETRA; KOUŘILOVÁ, PAVLÍNA;
KAŁNÝ, MARTIN; MIKEŁ, LIBOR; HAAS, HELMUT; SCHRAMM, GABRIELE;
HORÁK, PETR; KOLÁŘOVÁ, LIBUŠE; MOUNTFORD, ADRIAN P.. Antibody
responses induced byTrichobilharzia regentiantigens in murine and human hosts
exhibiting cercarial dermatitis. Parasite Immunology, [s.l.], v. 30, p. 585-595, ago.
2008. Wiley. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3024.2008.01059.x.
LIU, SHUAI; CAI, PENGFEI; HOU, NAN; PIAO, XIANYU; WANG, HENG; HUNG,
TAO; CHEN, QIJUN. Genome-wide identification and characterization of a panel of
house-keeping genes in Schistosoma japonicum. Molecular And Biochemical
Parasitology, [s.l.], v. 182, n. 1-2, p. 75-82, mar. 2012. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.molbiopara.2011.12.007.
LUIZA-SILVA MARIA.; CAMPI-AZEVEDO, ANA CAROLINA.; BATISTA,
MAURÍCIO AZEVEDO.; MARTINS, MARINA ANGELA.; AVELAR, RENATO
SATHLER.; LEMOS, DENISE DA SILVEIRA; CAMACHO, LUIZ ANTONIO
BASTOS; MARTINS, REINALDO DE MENEZES; MAIA, MARIA DE LOURDES
DE SOUSA; FARIAS, ROBERTO HENRIQUE GUEDES.; FREIRE, MARCOS DA
SILVA.; GALLER, RICARDO.; HOMMA, AKIRA.; RIBEIRO, JOSÉ GERALDO
LEITE.; LEMOS, JANDIRA APARECIDA CAMPOS.; AUXILIADORA-MARTINS,
MARIA.; ELOI-SANTOS, SILVANA MARIA.; TEIXEIRA-CARVALHO,
ANDRÉA.; MARTINS-FILHO, OLINDO ASSIS.. Cytokine Signatures of Innate and
Adaptive Immunity in 17DD Yellow Fever Vaccinated Children and Its Association
With the Level of Neutralizing Antibody. Journal Of Infectious Diseases, [s.l.], v. 204,
n. 6, p. 873-883, 16 ago. 2011. Oxford University Press (OUP).
http://dx.doi.org/10.1093/infdis/jir439.
LUO, MANYU; LUO, PING; ZHANG, ZHIGUO; PAYNE, KRISTEN; WATSON,
SARA; WU, HAO; TAN, YI; DING, YUSHUANG; SUN, WEIXIA; YIN, XINMIN.
Zinc delays the progression of obesity-related glomerulopathy in mice via downregulating P38 MAPK-mediated inflammation. Obesity, [s.l.], v. 24, n. 6, p. 1244-1256,
29 mar. 2016. Wiley. http://dx.doi.org/10.1002/oby.21463.
MACHADO, MÁRCIO MARTINS; ROSA, ANA CLÁUDIA FERREIRA; OLIVEIRA,
ILKA REGINA S.; CERRI, GIOVANNI GUIDO. ASPECTOS ULTRASONOGRÁFICOS DA ESQUISTOSSOMOSE HEPATOESPLÊNICA. Radiologia

88

Brasileira, [s.l.], v. 35, n. 1, p. 41-45, 2002. FapUNIFESP (SciELO).
http://dx.doi.org/10.1590/s0100-39842002000100008.
MAGALHÃES, TELCIA V.B.; GAZZINELLI, GIOVANNI; ALVAREZ, MARIA
CAROLINA B.; SILVA, F.C. LIMA E; FRAGA, LUCIA ALVES OLIVEIRA;
SILVEIRA, ALDA MARIA S.; GAZZINELLI, ANDREA; BETHONY, JEFFREY;
LOVERDE, PHILIP; CALDAS, IRAMAYA R.. Comparative clinical and ultrasound
study of egg-negative and egg-positive individuals from Schistosoma mansoni low
morbidity endemic areas, and hospitalized patients with hepatosplenic disease. Revista
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, [s.l.], v. 38, n. 1, p. 33-37, fev. 2005.
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0037-86822005000100007.
MAIA, ANA CAROLINA RIBEIRO GOMES; DETONI, MICHELLE LIMA;
PORCINO, GABRIANE NASCIMENTO; SOARES, THAIS VIEIRA; GUSMÃO,
MICHELIA ANTÔNIA DO NASCIMENTO; FESSEL, MELISSA REGINA;
MARQUES, MARCOS JOSÉ; SOUZA, MARIA APARECIDA; COELHO, PAULO
MARCOS ZECH; ESTANISLAU, JULIANA ASSIS SILVA GOMES. Occurrence of a
conserved domain in ATP diphosphohydrolases from pathogenic organisms associated
to antigenicity in human parasitic diseases. Developmental & Comparative
Immunology, [s.l.], v. 35, n. 10, p. 1059-1067, out. 2011. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.dci.2011.03.026.
MAIOLI, TATIANI UCELI; TAKANE, ERICA; ARANTES, ROSA MARIA
ESTEVES; FIETTO, JULIANA LOPES RANGEL; AFONSO, LUÍS CARLOS
CROCCO. Immune response induced by New World Leishmania species in C57BL/6
mice. Parasitology Research, [s.l.], v. 94, n. 3, p. 207-212, 1 set. 2004. Springer Science
and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1007/s00436-004-1193-6.
MALAQUIAS, L. C. C.; FALCÃO, P. L.; SILVEIRA, A. M. S.; GAZZINELLI, G.;
PRATA, A.; COFFMAN, R. L.; PIZZIOLO, V.; SOUZA, C. P.; COLLEY, D. G.;
CORREA‐OLIVEIRA, R.. Cytokine Regulation of Human Immune Response to
Schistosoma mansoni: analysis of the role of il⠰4, il⠰5 and il⠰10 on peripheral blood
mononuclear cell responses. Scandinavian Journal Of Immunology, [s.l.], v. 46, n. 4,
p. 393-398, out. 1997. Wiley. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-3083.1997.d01-136.x.
MARCUS, AARON J; BROEKMAN, M JOHAN; DROSOPOULOS, JOAN H;
ISLAM, NAZIBA; ALYONYCHEVA, TATIANA N; SAFIER, LENORE B; A
HAJJAR, KATHERINE; POSNETT, DAVID N; A SCHOENBORN, MICHAEL; A
SCHOOLEY, KENNETH; GAYLE, RICHARD B; MALISZEWSKI, CHARLES R..
The endothelial cell ecto-ADPase responsible for inhibition of platelet function is
CD39. Journal Of Clinical Investigation, [s.l.], v. 99, n. 6, p. 1351-1360, 15 mar. 1997.
American Society for Clinical Investigation. http://dx.doi.org/10.1172/jci119294.
MARCUS, AARON J.; BROEKMAN, M. JOHAN; DROSOPOULOS, JOAN H. F.;
ISLAM, NAZIBA; PINSKY, DAVID J.; SESTI, CASILDE; LEVI, ROBERTO.
Metabolic Control of Excessive Extracellular Nucleotide Accumulation by CD39/EctoNucleotidase-1: implications for ischemic vascular diseases. Journal Of Pharmacology
And Experimental Therapeutics, [s.l.], v. 305, n. 1, p. 9-16, 21 jan. 2003. American

89

Society
for
Pharmacology
&
Experimental
http://dx.doi.org/10.1124/jpet.102.043729.

Therapeutics

(ASPET).

MARINHO, FÁBIO VITARELLI; ALVES, CLARICE CARVALHO; SOUZA, SARA
C. DE; SILVA, CINTIA M. G. DA; CASSALI, GEOVANNI D.; OLIVEIRA, SERGIO
C.; PACIFICO, LUCILA G. G.; FONSECA, CRISTINA T.. Schistosoma mansoni
Tegument (Smteg) Induces IL-10 and Modulates Experimental Airway
Inflammation. Plos One, [s.l.], v. 11, n. 7, p. 1-15, 25 jul. 2016. Public Library of Science
(PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0160118.
MARQUET, SANDRINE; ABEL, LAURENT; HILLAIRE, DOMINIQUE; DESSEIN,
HÉLIA; KALIL, JORGE; FEINGOLD, JOSUÉ; WEISSENBACH, JEAN; DESSEIN,
ALAIN J.. Genetic localization of a locus controlling the intensity of infection by
Schistosoma mansoni on chromosome 5q31–q33. Nature Genetics, [s.l.], v. 14, n. 2, p.
181-184, out. 1996. Springer Science and Business Media LLC.
http://dx.doi.org/10.1038/ng1096-181.
MENDES, CÉLIA REGINA; TEIXEIRA, ANGELA TEREZINHA LAUAND
SAMPAIO; PEREIRA, ROSANA APARECIDA TREVISAN; DIAS, LUIS CANDIDO
DE SOUZA. Estudo comparativo de técnicas parasitológicas: kato-katz e
coprotest®. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, [s.l.], v. 38, n. 2,
p. 178-180, abr. 2005. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s003786822005000200010.
MENDES, RITA GABRIELA PEDROSA RIBEIRO; GUSMÃO, MICHÉLIA
ANTÔNIA DO NASCIMENTO; MAIA, ANA CAROLINA RIBEIRO GOMES;
DETONI, MICHELLE DE LIMA; PORCINO, GABRIANE NASCIMENTO;
SOARES, THAIS VIEIRA; JULIANO, MARIA APARECIDA; JULIANO, LUIZ;
COELHO, PAULO MARCOS ZECH; LENZI, HENRIQUE LEONEL.
Immunostimulatory property of a synthetic peptide belonging to the soluble ATP
diphosphohydro-lase isoform (SmATPDase 2) and immunolocalisation of this protein in
the Schistosoma mansoni egg. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, [s.l.], v. 106, n.
7, p. 808-813, nov. 2011. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s007402762011000700005.
MENTINK–KANE, MARGARET M.; CHEEVER, ALLEN W.; WILSON, MARK S.;
MADALA, SATISH K.; BEERS, LARA MEGAN; RAMALINGAM, THIRUMALAI
R.; WYNN, THOMAS A.. Accelerated and Progressive and Lethal Liver Fibrosis in
Mice That Lack Interleukin (IL)-10, IL-12p40, and IL-13Rα2. Gastroenterology, [s.l.],
v.
141,
n.
6,
p.
2200-2209,
dez.
2011.
Elsevier
BV.
http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2011.08.008.
MIZUMOTO, NORIKATSU; KUMAMOTO, TADASHI; ROBSON, SIMON C.;
SÉVIGNY, JEAN; MATSUE, HIROYUKI; ENJYOJI, KEIICHI; TAKASHIMA,
AKIRA. CD39 is the dominant Langerhans cell–associated ecto-NTPDase: modulatory
roles in inflammation and immune responsiveness. Nature Medicine, [s.l.], v. 8, n. 4, p.
358-365, abr. 2002. Springer Science and Business Media LLC.
http://dx.doi.org/10.1038/nm0402-358.

90

MOHAMED‐ALI, QURASHI; ELWALI, NASR‐ELDIN M. A.; ABDELHAMEED,
AHMED A.; MERGANI, ADIL; RAHOUD, SIDDIG; ELAGIB, KAMAL E.; SAEED,
OSMAN K.; ABEL, LAURENT; MAGZOUB, MUBARAK M. A.; DESSEIN,
ALAIN J.. Susceptibility to Periportal (Symmers) Fibrosis in Human Schistosoma
mansoni Infections: evidence that intensity and duration of infection, gender, and
inherited factors are critical in disease progression. The Journal Of Infectious Diseases,
[s.l.], v. 180, n. 4, p. 1298-1306, out. 1999. Oxford University Press (OUP).
http://dx.doi.org/10.1086/314999.
MORAIS, CLARICE NEUENSCHWANDER LINS DE; SOUZA, JOELMA
RODRIGUES DE; MELO, WLADEMIR GOMES; AROUCHA, MARCÍLIO L;
MIRANDA, PAULO; DOMINGUES, ANA LÚCIA COUTINHO; ABATH,
FREDERICO GUILHERME COUTINHO; MONTENEGRO, SILVIA MARIA
LUCENA. Cytokine profile associated with chronic and acute human schistosomiasis
mansoni. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, [s.l.], v. 103, n. 6, p. 561-568, set.
2008. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0074-02762008000600009.
MOUNTFORD, ADRIAN P.. Immunological aspects of schistosomiasis. Parasite
Immunology, [s.l.], v. 27, n. 7-8, p. 243-246, jul. 2005. Wiley.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3024.2005.00798.x.
MUNIZ, VALDIRENE S.; BAPTISTA-DOS-REIS, RENATA; BENJAMIM,
CLAUDIA F.; MATA-SANTOS, HILTON A.; PYRRHO, ALEXANDRE S.;
STRAUCH, MARCELO A.; MELO, PAULO A.; VICENTINO, AMANDA R. R.;
SILVA-PAIVA, JULIANA; BANDEIRA-MELO, CHRISTIANNE. Purinergic P2Y12
Receptor Activation in Eosinophils and the Schistosomal Host Response. Plos One, [s.l.],
v. 10, n. 10, p. 1-21, 8 out. 2015. Public Library of Science (PLoS).
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0139805.
NACIFE, MARIA BEATRIZ PENA E SILVA LEITE; SIQUEIRA, LILIANE MARIA
VIDAL; MARTINS, RAFAEL; VIANNA, VALESKA NATIELY; BARBOSA, KEILA
FURBINO; MASIOLI, CÁSSIO ZUMERLE; SILVA, JAIME COSTA DA;
MACHADO-COELHO, GEORGE LUIZ LINS. Prevalence of schistosomiasis mansoni
in indigenous Maxakali villages, Minas Gerais, Brazil. Revista do Instituto de Medicina
Tropical de São Paulo, [s.l.], v. 60, n. , p. 1-7, 28 jun. 2018. FapUNIFESP (SciELO).
http://dx.doi.org/10.1590/s1678-9946201860026.
NAVECA, FELIPE GOMES; PONTES, GEMILSON SOARES; CHANG, AILEEN
YU-HEN; SILVA, GEORGE ALLAN VILLAROUCO DA; NASCIMENTO,
VALDINETE ALVES DO; MONTEIRO, DANA CRISTINA DA SILVA; SILVA,
MARINEIDE SOUZA DA; ABDALLA, LÍGIA FERNANDES; SANTOS, JOÃO
HUGO ABDALLA; ALMEIDA, TATIANA AMARAL PIRES DE. Analysis of the
immunological biomarker profile during acute Zika virus infection reveals the
overexpression of CXCL10, a chemokine linked to neuronal damage. Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz, [s.l.], v. 113, n. 6, p. 1-13, 14 maio 2018. FapUNIFESP
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/0074-02760170542.
NDLOVU, H.; BROMBACHER, F.. Role of IL-4Rα during acute schistosomiasis in
mice. Parasite Immunology, [s.l.], v. 36, n. 9, p. 421-427, set. 2014. Wiley.
http://dx.doi.org/10.1111/pim.12080.

91

NÉMETH, ZOLTÁN H.; LUTZ, CAROL S.; CSÓKA, BALÁZS; DEITCH, EDWIN A.;
LEIBOVICH, S. JOSEPH; GAUSE, WILLIAM C.; TONE, MASAHIDE; PACHER,
PÁL; VIZI, E. SYLVESTER; HASKÓ, GYÖRGY. Adenosine Augments IL-10
Production by Macrophages through an A2B Receptor-Mediated Posttranscriptional
Mechanism. The Journal Of Immunology, [s.l.], v. 175, n. 12, p. 8260-8270, 8 dez.
2005.
The
American
Association
of
Immunologists.
http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.175.12.8260.
NOYA, B. ALARCÓN DE; RUIZ, R.; LOSADA, S.; COLMENARES, C.;
CONTRERAS, R.; CESARI, I.M.; NOYA, O.. Detection of schistosomiasis cases in lowtransmission areas based on coprologic and serologic criteria. Acta Tropica, [s.l.], v. 103,
n.
1,
p.
41-49,
jul.
2007.
Elsevier
BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.actatropica.2007.04.018.
OLDS, G. RICHARD; DASARATHY, SRINIVASAN. Recent advances in
schistosomiasis. Current Infectious Disease Reports, v. 3, n. 1, p. 59-67, 2001.
OLIVEIRA, L. F. ALVES; MORENO, E. C.; GAZZINELLI, G.; MARTINS-FILHO, O.
A.; SILVEIRA, A. M. S.; GAZZINELLI, A.; MALAQUIAS, L. C. C.; LOVERDE, P.;
LEITE, P. MARTINS; CORREA-OLIVEIRA, R.. Cytokine Production Associated with
Periportal Fibrosis during Chronic Schistosomiasis Mansoni in Humans. Infection And
Immunity, [s.l.], v. 74, n. 2, p. 1215-1221, fev. 2006. American Society for
Microbiology. http://dx.doi.org/10.1128/iai.74.2.1215-1221.2006.
OLIVEIRA, SERGIO C.; FONSECA, CRISTINA T.; CARDOSO, FERNANDA C.;
FARIAS, LEONARDO P.; LEITE, LUCIANA C.C.. Recent advances in vaccine
research against schistosomiasis in Brazil. Acta Tropica, [s.l.], v. 108, n. 2-3, p. 256-262,
nov. 2008. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.actatropica.2008.05.023.
OLVEDA, DAVID U.; INOBAYA, MARIANETTE; OLVEDA, REMIGIO M.;
VINLUAN, MARILYN L.; NG, SHU-KAY; WEERAKOON, KOSALA; MCMANUS,
DONALD P.; RAMM, GRANT A.; HARN, DONALD A.; LI, YUESHENG. Diagnosing
schistosomiasis-induced liver morbidity: implications for global control. International
Journal Of Infectious Diseases, [s.l.], v. 54, p. 138-144, jan. 2017. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2016.10.024.
OHTA, AKIO; SITKOVSKY, MICHAIL. Extracellular Adenosine-Mediated
Modulation of Regulatory T Cells. Frontiers In Immunology, [s.l.], v. 5, p. 1-9, 10 jul.
2014. Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2014.00304.
OTTA, DAYANE ANDRIOTTI; ARAÐJO, FERNANDA FORTES DE; REZENDE,
VITOR BORTOLO DE; SOUZA-FAGUNDES, ELAINE MARIA; ELÓI-SANTOS,
SILVANA MARIA; COSTA-SILVA, MATHEUS FERNANDES; SANTOS, RAIANY
ARAÚJO; COSTA, HELOÍSA ALVES; SIQUEIRA-NETO, JAIR LAGE; MARTINSFILHO, OLINDO ASSIS. Identification of Anti-Trypanosoma cruziLead Compounds
with Putative Immunomodulatory Activity. Antimicrobial Agents And Chemotherapy,
[s.l.], v. 62, n. 4, p. 1-13, 5 fev. 2018. American Society for Microbiology.
http://dx.doi.org/10.1128/aac.01834-17.

92

PALACIOS, M. J.; VALERA, F.; BARBOSA, A.. Experimental assessment of the effects
of gastrointestinal parasites on offspring quality in chinstrap penguins (Pygoscelis
antarctica). Parasitology, [s.l.], v. 139, n. 6, p. 819-824, 6 fev. 2012. Cambridge
University Press (CUP). http://dx.doi.org/10.1017/s0031182011002381.
PALM, NOAH W.; ROSENSTEIN, RACHEL K.; MEDZHITOV, RUSLAN. Allergic
host defences. Nature, [s.l.], v. 484, n. 7395, p. 465-472, abr. 2012. Springer Science and
Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1038/nature11047.
PAYNE, G.; CARABIN, H.; TALLO, V.; ALDAY, P.; GONZALEZ, R.; JOSEPH, L.;
OLVEDA, R.; MCGARVEY, S. T.. Concurrent comparison of three water contact
measurement tools in four endemic villages of the Philippines. The schistosomiasis
transmission ecology in the Philippines project (STEP). Tropical Medicine And
International Health, [s.l.], v. 11, n. 6, p. 834-842, jun. 2006. Wiley.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3156.2006.01638.x.
PEARCE, EDWARD J; CASPAR, PATRICIA; GRZYCH, JEAN-MARIE; A LEWIS,
FRED; ALAN SHER. Downregulation of Th1 cytokine production accompanies
induction of Th2 responses by a parasitic helminth, Schistosoma mansoni. The Journal
Of Experimental Medicine, [s.l.], v. 173, n. 1, p. 159-166, 1 jan. 1991. Rockefeller
University Press. http://dx.doi.org/10.1084/jem.173.1.159.
PEARCE, EDWARD J.; MACDONALD, ANDREW S.. The immunobiology of
schistosomiasis. Nature Reviews Immunology, [s.l.], v. 2, n. 7, p. 499-511, jul. 2002.
Springer Science and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1038/nri843.
PEARCE, EDWARD. J.. Priming of the immune response by schistosome eggs. Parasite
Immunology, [s.l.], v. 27, n. 7-8, p. 265-270, jul. 2005. Wiley.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3024.2005.00765.x.
PEREIRA, ROBERTA VERCIANO; VIEIRA, HELAINE GRAZIELE SANTOS;
OLIVEIRA, VICTOR FERNANDES DE; GOMES, MATHEUS DE SOUZA; PASSOS,
LIANA KONOVALOFF JANNOTTI; BORGES, WILLIAM DE CASTRO; GUERRASÁ, RENATA. Conservation and developmental expression of ubiquitin isopeptidases in
Schistosoma mansoni. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, [s.l.], v. 109, n. 1, p. 1-8,
fev. 2014. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/0074-0276130107.
PENIDO, MARCUS LUIZ OLIVEIRA; RESENDE, DAYSE MOURA; VIANELLO,
MARCO AURÉLIO; BORDIN, FÁBIO HUMBERTO DA SILVEIRA; JACINTO,
ALEXANDRE ARTHUR; DIAS, WALKYRIA DUTRA; MONTESANO, MARIA
ÂNGELA; NELSON, DAVID LEE; COELHO, PAULO MARCOS ZECH;
VASCONCELOS, EVELINE GOMES. A new series of schistosomicide drugs, the
alkylaminoalkanethiosulfuric acids, partially inhibit the activity of Schistosoma mansoni
ATP diphosphohydrolase. European Journal Of Pharmacology, [s.l.], v. 570, n. 1-3, p.
10-17, set. 2007. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2007.05.028.
PORDEUS, LUCIANA CAVALCANTI; AGUIAR, LUCILENE RAFAEL; QUININO,
LOUISIANA REGADAS DE MACEDO; BARBOSA, CONSTANÇA SIMÕES. A
ocorrência das formas aguda e crônica da esquistossomose mansônica no Brasil no
período de 1997 a 2006: uma revisão de literatura. Epidemiologia e Serviços de Saúde,

93

[s.l.], v. 17, n. 3, p. 163-175, set. 2008.
http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742008000300002.

Instituto

Evandro

Chagas.

PULLAN, RACHEL L; SMITH, JENNIFER L; JASRASARIA, RASHMI; BROOKER,
SIMON J. Global numbers of infection and disease burden of soil transmitted helminth
infections in 2010. Parasites & Vectors, [s.l.], v. 7, n. 1, p.37, 2014. Springer Science
and Business Media LLC. http://dx.doi.org/10.1186/1756-3305-7-37.
RAGHAVAN, NITHYA; KNIGHT, MATTY. The snail (Biomphalaria glabrata) genome
project. Trends In Parasitology, [s.l.], v. 22, n. 4, p. 148-151, abr. 2006. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.pt.2006.02.008.
RAMALINGAM, THIRUMALAI R; GIESECK, RICHARD L; ACCIANI, THOMAS
H; HART, KEVIN M; CHEEVER, ALLEN W; MENTINK-KANE, MARGARET M;
VANNELLA, KEVIN M; A WYNN, THOMAS. Enhanced protection from fibrosis and
inflammation in the combined absence of IL-13 and IFN-γ. The Journal Of Pathology,
[s.l.], v. 239, n. 3, p. 344-354, 10 jun. 2016. Wiley. http://dx.doi.org/10.1002/path.4733.
REIMAN, RACHAEL M.; THOMPSON, ROBERT W.; FENG, CARL G.; HARI,
DANIELLE; KNIGHT, RACHEL; CHEEVER, ALLEN W.; ROSENBERG, HELENE
F.; WYNN, THOMAS A.. Interleukin-5 (IL-5) Augments the Progression of Liver
Fibrosis by Regulating IL-13 Activity. Infection And Immunity, [s.l.], v. 74, n. 3, p.
1471-1479,
mar.
2006.
American
Society
for
Microbiology.
http://dx.doi.org/10.1128/iai.74.3.1471-1479.2006.
RESENDE, SAMIRA D.; MAGALHÃES, FERNANDA C.; RODRIGUES-OLIVEIRA,
JAILZA L.; CASTRO, VANESSA N.; SOUZA, CAROLINA S. A.; OLIVEIRA,
EDWARD J.; CARNEIRO, MARIÂNGELA; GEIGER, STEFAN M.; NEGRÃOCORRÊA, DEBORAH A.. Modulation of Allergic Reactivity in Humans Is Dependent
on Schistosoma mansoni Parasite Burden, Low Levels of IL-33 or TNF-α and High
Levels of IL-10 in Serum. Frontiers In Immunology, [s.l.], v. 9, p. 3158, 18 jan. 2019.
Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2018.03158.
RICHTER, JOACHIM. The impact of chemotherapy on morbidity due to
schistosomiasis. Acta Tropica, [s.l.], v. 86, n. 2-3, p. 161-183, maio 2003. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/s0001-706x(03)00032-9.
RODOLPHO, JOICE MARGARETH DE ALMEIDA; CAMILLO, LUCIANA;
ARAÚJO, MÁRCIO SOBREIRA SILVA; SPEZIALI, ELAINE; COELHO-DOS-REIS,
JORDANA GRAZZIELA; CORREIA, RICARDO DE OLIVEIRA; NERIS, DÉBORA
MEIRA; MARTINS-FILHO, OLINDO ASSIS; TEIXEIRA-CARVALHO, ANDRÉA;
ANIBAL, FERNANDA DE FREITAS. Robust Phenotypic Activation of Eosinophils
during Experimental Toxocara canis Infection. Frontiers In Immunology, [s.l.], v. 9,
p.64, 31 jan. 2018. Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2018.00064.
ROLLEMBERG, CARLA V.V.; SILVA, MARÍLIA M.B.L.; ROLLEMBERG, KARLA
C.; AMORIM, FÁBIO R.; LESSA, NAYANNA M.N.; SANTOS, MARCOS D.S.;
SOUZA, ACÁCIA M.B.; MELO, ENALDO V.; ALMEIDA, ROQUE P.; SILVA,
ÂNGELA M.. Predicting frequency distribution and influence of sociodemographic and
behavioral risk factors of Schistosoma mansoni infection and analysis of co-infection with

94

intestinal parasites. Geospatial Health, [s.l.], v. 10, n. 1, p. 13-19, 18 maio 2015.
PAGEPress Publications. http://dx.doi.org/10.4081/gh.2015.303.
ROSS, ALLEN G.P.; BARTLEY, PAUL B.; SLEIGH, ADRIAN C.; OLDS, G.
RICHARD; LI, YUESHENG; WILLIAMS, GAIL M.; MCMANUS, DONALD P..
Schistosomiasis. New England Journal Of Medicine, [s.l.], v. 346, n. 16, p. 1212-1220,
18 abr. 2002. Massachusetts Medical Society. http://dx.doi.org/10.1056/nejmra012396.
SADLER, CLARE H.; RUTITZKY, LAURA I.; STADECKER, MIGUEL J.; WILSON,
R. ALAN. IL-10 is crucial for the transition from acute to chronic disease state during
infection of mice with Schistosoma mansoni. European Journal Of Immunology, [s.l.],
v. 33, n. 4, p. 880-888, abr. 2003. Wiley. http://dx.doi.org/10.1002/eji.200323501.
SALMON, J. E., BROGLE, N., BROWNLIE, C., EDBERG, J. C., KIMBERLY, R. P.,
CHEN, B. X., & ERLANGER, B. F. Human mononuclear phagocytes express adenosine
A1 receptors. A novel mechanism for differential regulation of Fc gamma receptor
function. The Journal of Immunology, v.151 n.5, p. 2775-2785, september. 1993.
SANTOS, ANA DE MATOS; MELO, ANA CAROLINA FONSECA LINDOSO.
Prevalência da esquistossomose num povoado do Município de Tutóia, Estado do
Maranhão. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, [s.l.], v. 44, n. 1, p.
97-99, fev. 2011. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s003786822011000100021.
SANTOS, RAMON F.; PÔSSA, MARCELA A. S.; BASTOS, MATHEUS S.; GUEDES,
PAULO M. M.; ALMEIDA, MÁRCIA R.; DEMARCO, RICARDO; VERJOVSKIALMEIDA, SERGIO; BAHIA, MARIA T.; FIETTO, JULIANA L. R.. Influence of EctoNucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase Activity on Trypanosoma cruzi Infectivity
and Virulence. Plos Neglected Tropical Diseases, [s.l.], v. 3, n. 3, p. 387, 3 mar. 2009.
Public Library of Science (PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0000387.
SATAYATHUM, SUDTIDA A.; KING, CHARLES H.; MUCHIRI, ERIC M.; OUMA,
JOHN H.; WHALEN, CHRISTOPHER C.. FACTORS AFFECTING INFECTION OR
REINFECTION WITH SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM IN COASTAL KENYA:
survival analysis during a nine-year, school-based treatment program. The American
Journal Of Tropical Medicine And Hygiene, [s.l.], v. 75, n. 1, p. 83-92, 1 jul. 2006.
American
Society
of
Tropical
Medicine
and
Hygiene.
http://dx.doi.org/10.4269/ajtmh.2006.75.83.
SAWANT, DEEPALI V.; GRAVANO, DAVID M.; VOGEL, PETER; GIACOMIN,
PAUL; ARTIS, DAVID; VIGNALI, DARIO A. A.. Regulatory T Cells Limit Induction
of Protective Immunity and Promote Immune Pathology following Intestinal Helminth
Infection. The Journal Of Immunology, [s.l.], v. 192, n. 6, p. 2904-2912, 14 fev. 2014.
The
American
Association
of
Immunologists.
http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.1202502.
SCHMIEDEL, YVONNE; MOMBO-NGOMA, GHYSLAIN; LABUDA, LUCJA A.;
JANSE, JACQUELINE J.; GIER, BRECHJE DE; ADEGNIKA, AYÔLA A.; ISSIFOU,
SAADOU; KREMSNER, PETER G.; SMITS, HERMELIJN H.; YAZDANBAKHSH,
MARIA. CD4+CD25hiFOXP3+ Regulatory T Cells and Cytokine Responses in Human

95

Schistosomiasis before and after Treatment with Praziquantel. Plos Neglected Tropical
Diseases, [s.l.], v. 9, n. 8, p.3995, 20 ago. 2015. Public Library of Science (PLoS).
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0003995.
SCHULTE, GUNNAR; FREDHOLM, BERTIL B.. Signalling from adenosine receptors
to mitogen-activated protein kinases. Cellular Signalling, [s.l.], v. 15, n. 9, p. 813-827,
set. 2003. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/s0898-6568(03)00058-5.
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8.0 APÊNDICES

Apêndice 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Biorrepositório)
O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Correlação entre a
atividade e expressão de ecto-nucleotidases presentes em ovos de Schistosoma mansoni, obtidos de
indivíduos residentes em área endêmica, com a presença de fibrose”. Esse projeto de pesquisa é sobre
a doença esquistossomose, também conhecida como xistosa que é uma doença causada por vermes que
infectam as pessoas quando entram em contato com águas contaminadas. Esta doença, se não tratada, pode
trazer consequências sérias como o crescimento do fígado e do baço. Atualmente já existem tratamentos
eficazes contra ela, mas as pessoas podem pegá-la novamente com facilidade. A pesquisa contribuirá para
obtenção de informações que poderão beneficiar outras pessoas em risco de adquirir esquistossomose no
futuro, porque pode auxiliar os pesquisadores e profissionais da área da saúde a desenvolverem no futuro
formas de tratamento mais eficazes ou maneiras de prevenir essa doença. Os pesquisadores farão perguntas
sobre sua idade, onde você mora e por quanto tempo mora nesse local e se já realizou alguma vez tratamento
para xistosa. Será coletado três (03) amostras de fezes e uma (01) amostra de sangue (10ml). Será realizado
o exame clínico e de ultrassonografia por médicos capacitados. A amostra de fezes será coletada utilizando
um frasco coletor e encaminhada para o Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de
Fora – Campus GV. O sangue será coletado para fazer testes que irão mostrar como seu organismo se
defende contra o verme que causa a esquistossomose e irão medir substâncias de defesa (tais como
anticorpos, citocinas e outras substâncias presentes no sangue). O sangue será coletado por profissional
treinado e todo o material utilizado para a coleta é estéril e descartável e será utilizado apenas uma única
vez, portanto, não há risco de você ficar doente ou pegar alguma doença. A coleta de sangue causa leve dor
local, podendo em alguns casos levar a formação de manchas roxas no local da entrada da agulha. Estas
manchas desaparecerem em alguns dias. A coleta será realizada de modo mais confortável possível. As
amostras de sangue serão armazenadas e conservadas sob refrigeração no Laboratório de Parasitologia da
Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares onde constituirão um biorrepositório.
Estas amostras serão utilizadas apenas para atender os objetivos deste projeto e não serão utilizadas em
projetos futuros sem o seu consentimento. O Sr. (a) será avaliado quanto à presença/ausência de helmintos
intestinais e caso os exames mostrem que você tem algum verme você será encaminhado para o tratamento
médico adequado. Os exames parasitológicos de fezes e exame de sangue serão realizados sem nenhum
custo. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para
participar ou recusar-se a participar a qualquer tempo e sem quaisquer prejuízos. Serão garantidos o sigilo
e privacidade das informações, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e
científicos. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.
Em caso de publicação dos resultados da pesquisa você não será identificado. Os resultados da pesquisa
estarão à sua disposição quando finalizada.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada
pelo pesquisador responsável, no Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de Fora –
Campus GV, e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão
arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão
destruídos.
Eu, _____________________________________________, portador do documento de Identidade
____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima, de maneira clara e detalhada
e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar
minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original
deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.
Governador Valadares, _________ de __________________________ de 20 .
Nome Assinatura participante Data
Nome Assinatura pesquisador Data
Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar:
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos-UFJF
Campus Universitário da UFJF. Pró-Reitoria de Pesquisa.
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Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n, Bairro São Pedro
CEP: 36036-900 / Juiz de Fora – MG. Fone: (32) 2102- 3788 / Fax: (32) 1102 3788 / E-mail:
cep.propesq@ufjf.edu.br
Dias de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira. Horário de atendimento: de 9h às 12h, e de 13h às 17h.
Nome do Pesquisador Responsável: Pauline Martins Leite
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.
Endereço: Rua Israel Pinheiro, nº 2000, Bairro Universitário, CEP: 35020-220 / Governador Valadares –
MG
Fone: (33) 88192791 / (33) 91590083 / E-mail: pauline.leite@ufjf.edu.br.
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Apêndice 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (No caso do responsável pelo menor)
O menor __________________________________________, sob sua responsabilidade, está sendo
convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Correlação entre a atividade e expressão de
ecto-nucleotidases presentes em ovos de Schistosoma mansoni, obtidos de indivíduos residentes em
área endêmica, com a presença de fibrose”. Esse projeto de pesquisa é sobre a doença esquistossomose,
também conhecida como xistosa que é uma doença causada por vermes que infectam as pessoas quando
entram em contato com águas contaminadas. Esta doença, se não tratada, pode trazer consequências sérias
como o crescimento do fígado e do baço. Atualmente já existem tratamentos eficazes contra ela, mas as
pessoas podem pegá-la novamente com facilidade. A pesquisa contribuirá para obtenção de informações
que poderão beneficiar outras pessoas em risco de adquirir esquistossomose no futuro, porque pode auxiliar
os pesquisadores e profissionais da área da saúde a desenvolverem no futuro formas de tratamento mais
eficazes ou maneiras de prevenir essa doença.
Os pesquisadores farão perguntas sobre sua idade, onde você mora e por quanto tempo mora nesse local e
se já realizou alguma vez tratamento para xistosa. Será coletado três (03) amostras de fezes e uma (01)
amostra de sangue (10ml). Será realizado o exame clínico e de ultrassonografia por médicos capacitados.
A amostra de fezes será coletada utilizando um frasco coletor e encaminhada para o Laboratório de
Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV. O sangue será coletado para fazer
testes que irão mostrar como o organismo se defende contra o verme que causa a esquistossomose e irão
medir substâncias de defesa (tais como anticorpos, citocinas e outras substâncias presentes no sangue). O
sangue será coletado por profissional treinado e todo o material utilizado para a coleta é estéril e descartável
e será utilizado apenas uma única vez, portanto, não há risco de ficar doente ou pegar alguma doença. A
coleta de sangue causa leve dor local, podendo em alguns casos levar a formação de manchas roxas no local
da entrada da agulha. Estas manchas desaparecerem em alguns dias. A coleta será realizada de modo mais
confortável possível. As amostras de sangue serão armazenadas e conservadas sob refrigeração no
Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares onde
constituirão um biorrepositório. Estas amostras serão utilizadas apenas para atender os objetivos deste
projeto e não serão utilizadas em projetos futuros sem o consentimento do participante ou seu responsável.
O menor, ao qual o Sr. (a) é responsável será avaliado quanto à presença/ausência de helmintos intestinais
e caso os exames mostrem que ele tem algum verme ele será encaminhado para o tratamento médico
adequado. Os exames parasitológicos de fezes e exame de sangue serão realizados sem nenhum custo. O
Sr. (a), como responsável pelo menor, terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar
e estará livre para participar ou recusar-se a participar a qualquer tempo e sem quaisquer prejuízos. Serão
garantidos o sigilo e privacidade das informações, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12
do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as informações somente para os fins
acadêmicos e científicos. O nome do menor ou o material que indique sua participação não será liberado
sem a sua permissão. Em caso de publicação dos resultados da pesquisa, o Sr. (a) e o menor pelo qual você
é responsável não serão identificados. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada
pelo pesquisador responsável, no Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de Fora –
Campus GV, e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão
arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão
destruídos.
Eu, _________________________________________, portador (a) do documento de Identidade
____________________, responsável pelo menor ____________________________________, fui
informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas.
Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar a decisão do menor sob minha
responsabilidade de participar, se assim o desejar. Recebi uma via original deste termo de consentimento
livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.
Governador Valadares, ____ de ______________ de 20___.
_____________________________________ ______________________________________
Assinatura do (a) Responsável Assinatura do (a) Pesquisador (a)
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar:
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos-UFJF
Campus Universitário da UFJF. Pró-Reitoria de Pesquisa.
Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n, Bairro São Pedro
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CEP: 36036-900 / Juiz de Fora – MG. Fone: (32) 2102- 3788 / Fax: (32) 1102 3788 / E-mail:
cep.propesq@ufjf.edu.br
Dias de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira. Horário de atendimento: de 9h às 12h, e de 13h às 17h.
Nome do Pesquisador Responsável: Pauline Martins Leite
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.
Endereço: Rua Israel Pinheiro, nº 2000, Bairro Universitário, CEP: 35020-220 / Governador Valadares –
MG
Fone: (33) 88192791 / (33) 91590083 / E-mail: pauline.leite@ufjf.edu.br.
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Apêndice 3

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz).
Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Correlação entre a atividade
e expressão de ecto-nucleotidases presentes em ovos de Schistosoma mansoni, obtidos de indivíduos
residentes em área endêmica, com a presença de fibrose”. Esse projeto de pesquisa é sobre a doença
esquistossomose, também conhecida como xistosa que é uma doença causada por vermes que infectam as
pessoas quando entram em contato com águas contaminadas. Esta doença, se não tratada, pode trazer
consequências sérias como o crescimento do fígado e do baço. Atualmente já existem tratamentos eficazes
contra ela, mas as pessoas podem pegá-la novamente com facilidade. A pesquisa contribuirá para obtenção
de informações que poderão beneficiar outras pessoas em risco de adquirir esquistossomose no futuro,
porque pode auxiliar os pesquisadores e profissionais da área da saúde a desenvolverem no futuro formas
de tratamento mais eficazes ou maneiras de prevenir essa doença.
Os pesquisadores farão perguntas sobre sua idade, onde você mora e por quanto tempo mora nesse local e
se já realizou alguma vez tratamento para xistosa. Será coletado três (03) amostras de fezes e uma (01)
amostra de sangue (10ml). Será realizado o exame clínico e de ultrassonografia por médicos capacitados.
A amostra de fezes será coletada utilizando um frasco coletor e encaminhada para o Laboratório de
Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV. O sangue será coletado para fazer
testes que irão mostrar como seu organismo se defende contra o verme que causa a esquistossomose e irão
medir substâncias de defesa (tais como anticorpos, citocinas e outras substâncias presentes no sangue). O
sangue será coletado por profissional treinado e todo o material utilizado para a coleta é estéril e descartável
e será utilizado apenas uma única vez, portanto, não há risco de você ficar doente ou pegar alguma doença.
A coleta de sangue causa leve dor local, podendo em alguns casos levar a formação de manchas roxas no
local da entrada da agulha. Estas manchas desaparecerem em alguns dias. A coleta será realizada de modo
mais confortável possível. As amostras de sangue serão armazenadas e conservadas sob refrigeração no
Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares onde
constituirão um biorrepositório. Estas amostras serão utilizadas apenas para atender os objetivos deste
projeto e não serão utilizadas em projetos futuros sem o seu consentimento. Para participar desta pesquisa,
o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de consentimento.
Você será avaliado quanto à presença/ausência de helmintos intestinais e caso os exames mostrem que você
tem algum verme você será encaminhado para o tratamento médico adequado. Os exames parasitológicos
de fezes e exame de sangue serão realizados sem nenhum custo. Você terá o esclarecimento sobre o estudo
em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar a qualquer tempo e
sem quaisquer prejuízos. Serão garantidos o sigilo e privacidade das informações, atendendo a legislação
brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as
informações somente para os fins acadêmicos e científicos. Seu nome ou o material que indique sua
participação não será liberado sem a sua permissão. Em caso de publicação dos resultados da pesquisa você
não será identificado. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada
pelo pesquisador responsável, no Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Juiz de Fora –
Campus GV, e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão
arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão
destruídos.
Eu, __________________________________________________, portador (a) do documento de
Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui informado (a) dos objetivos da presente
pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei
solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o
desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar dessa
pesquisa. Recebi o termo de assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas
dúvidas.
Governador Valadares, ____ de ______________ de 20__.
-------------------------------------------------------Assinatura do (a) menor
----------------------------------------------------------Assinatura do (a) pesquisador (a)
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar:

105

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos-UFJF
Campus Universitário da UFJF. Pró-Reitoria de Pesquisa.
Endereço: Rua José Lourenço Kelmer, s/n, Bairro São Pedro
CEP: 36036-900 / Juiz de Fora – MG. Fone: (32) 2102- 3788 / Fax: (32) 1102 3788 / E-mail:
cep.propesq@ufjf.edu.br
Dias de atendimento: de segunda-feira à sexta-feira. Horário de atendimento: de 9h às 12h, e de 13h às 17h.
Nome do Pesquisador Responsável: Pauline Martins Leite
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.
Endereço: Rua Israel Pinheiro, nº 2000, Bairro Universitário, CEP: 35020-220 / Governador Valadares –
MG
Fone: (33) 8192791 / (33) 91590083 / E-mail: pauline.leite@ufjf.edu.br.
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9.0 ANEXOS
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