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RESUMO 
  
 
INTRODUÇÃO: A esquistossomose humana é uma doença parasitária que pode ser 

causada por cinco diferentes espécies do gênero Schistosoma, dentre elas a espécie 
S. mansoni, a qual apresenta ampla distribuição geográfica mundial e com altas taxas 
de prevalência. A patologia a ela associada ocorre devido a sobrevivência do parasito 
ao longo da circulação dentro do hospedeiro humano, e consequente depósito de ovos 
que são migrados pela veia porta aos sinusóides e interstício hepático. Apesar dos 
estudos que levaram a compreensão da imunopatogênese na esquistossomose, 
ainda pouco se sabe sobre a importância das células endoteliais neste contexto, uma 
vez que elas estão em constante contato com o parasito e são fundamentais para sua 
sobrevivência ao longo do curso crônico da patologia. OBJETIVO: Avaliar a 
expressão de mRNA de mediadores da resposta imune inata relacionados ao 
processo inflamatório e ao stress oxidativo em células endoteliais da veia umbilical 
humana desafiadas com Schistosoma mansoni. METODOLOGIA: Culturas de células 

HUVEC foram desafiadas com antígenos do S. mansoni, e após os tempos de 3 e 6 
horas foi realizada a extração de RNA total. Posteriormente, foi realizada a 
quantificação de RNA, reação de conversão em cDNA e quantificação por qPCR dos 
genes SOD1, GPX, GSR, HMOX-1, TLR4, TLR9, NLRP3, CASPASE-1, IL-1β e IL-18. 
RESULTADOS: Houve expressão de genes relacionados ao stress oxidativo as 
células HUVEC, no tempo de 3 horas, nas culturas de HUVEC quando frente a todos 
os desafios, com destaque para Sm29 que foi capaz de induzir significativamente mais 
SOD1 do que SWAP, bem como GSR mais do que SEA e SmKI-1. Entretanto, não foi 
possível detectar mínimo de reação para os genes TLR4, TLR9, NLRP3 CASPASE-
1, IL-1β, em nenhum dos tempos estudados, salvo no tempo de 3 horas, no qual foi 
possível detectar a expressão de IL-18 em HUVEC quando desafiadas com os 
antígenos SWAP, SEA, Sm29 e SmKI-1, porém sem diferenças estatísticas entre eles. 
CONCLUSÃO: É possível que a comunicação entre parasito e células endoteliais 
desencadeie processos que permitam a sobrevivência dos vermes, uma vez que 
ativados os fatores antioxidantes não seja possível desencadear resposta 
inflamatória. Além disso, quando expostas a antígenos do ovo, a expressão de 
enzimas antioxidantes parece ser insuficiente o que pode ser crucial para a 
progressão da reação granulomatosa com fibrose. Desta forma, esses conhecimentos 
permitem elucidar a comunicação entre o parasito e as células endoteliais na 
perspectiva de novas abordagens de estudos e terapêutica. 
 

Palavras-chaves: Schistosoma mansoni; Célula Endotelial da Veia Humbilical 

Humana; Stress Oxidativo; Resposta Inata; Expressão Gênica. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Human schistosomiasis is a parasitic disease originated by one of 

the five different species of the genus Schistosoma, among them the S. mansoni 
species, which has a wide geographical distribution worldwide and with high 
prevalence rates. The associated pathology concerns the survival of the parasite along 
the circulation within the human host, and consequent deposition of eggs that are 
migrated by the portal vein to the sinusoids and hepatic interstice. Despite the studies 
that have led to the understanding of immunopathogenesis in schistosomiasis, the 
importance of endothelial cells in this context has not been studied yet, since they are 
in constant contact with the parasite and are fundamental for its survival throughout 
the chronic course of pathology. AIM: To evaluate mRNA expression of innate immune 
response mediators related to the inflammatory process and oxidative stress in human 
umbilical vein endothelial cells challenged with Schistosoma mansoni. 
METHODOLOGY: Cultures of HUVEC cells were challenged with S. mansoni antigens 

and after extraction times of 3 and 6 hours, total RNA extraction was performed. 
Afterwards, we performed the quantification of RNA, cDNA conversion and qPCR 
quantification of the genes SOD1, GPX, GSR, HMOX-1, TLR4, TLR9, NLRP3, 
CASPASE-1, IL-1β and IL-18. RESULTS: There were expression of genes related to 

oxidative stress to HUVEC cells, time 3 hours, in the HUVEC cultures when facing all 
challenges, highlighting Sm29 that was able to induce significantly more SOD1 than 
SWAP, as well as GSR more than than SEA and SmKI-1. However, it was not possible 
to detect minimal reaction for the TLR4, TLR9, NLRP3 CASPASE-1, IL-1β genes in 
any of the times studied, except in the time of 3 hours, in which IL-18 expression could 
be detected in HUVEC when challenged with the SWAP, SEA, Sm29 and SmKI-1 
antigens, but without statistical differences between them. CONCLUSIONS: It is 
possible that the communication between parasite and endothelial cells trigger 
processes that allow the survival of the worms, once activated the antioxidant factors 
cannot trigger inflammatory response. In addition, when exposed to egg antigens, the 
expression of antioxidants enzymes appears to be insufficient which may be crucial for 
the progression of the granulomatous reaction with fibrosis. In this way, this knowledge 
allows to elucidate the communication between the parasite and the endothelial cells 
in the perspective of new approaches of studies and therapeutics. 
 

Key words:  Schistosoma mansoni, Human Umbilical Vein Endothelial Cell; Oxidative 

Stress; Intact Response; Gene expression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A esquistossomose ainda é considerada um importante problema de saúde 

pública, devido às altas taxas de prevalência mundial, do difícil controle 

epidemiológico e da morbidade associada à doença. Esta é uma doença tropical 

negligenciada que ocorre entre as populações mais pobres, especialmente as que não 

tem acesso a água potável e vivem em condições sanitárias precárias (WHO, 2016a). 

Segundo o Inquérito nacional de prevalência da Esquistossomose mansoni e Geo-

helmintoses, publicado em 2018, o Brasil vem apresentando uma redução na 

prevalência de esquistossomose (KATZ, 2018). Entretanto, em revisão sistemática 

publicada recentemente, foi demonstrada a prevalência de infecção por S. mansoni 

variou amplamente, de 0,1 a 73,1% (GOMES CASAVECHIA et al., 2018). 

Muito se avançou na compreensão da imunopatogênese da esquistossomose 

e também dos fatores relacionados à proteção contra a infecção, mas ainda restam 

muitos questionamentos. Não se sabe, por exemplo, a participação da resposta imune 

inata na proteção contra o verme adulto e quanto ao processo crônico que esteja 

associada a patogênese, mais especificadamente sobre os diversos papeis que as 

células endoteliais podem contribuir além do já descrito (MCMANUS et al., 2018). 

As células endoteliais estão em contato constante com todas as formas do S. 

mansoni, podendo então contribuir com as diversas funções essenciais para a 

homeostase. Estas células são fundamentais para sobrevivência do parasito e a 

resposta imune no curso crônico da patologia frente a interação com os antígenos 

(LOEFFLER et al., 2002; POBER; SESSA, 2007; LEMOS; ANDRADE, 2010).  

Apesar de haver poucos estudos sobre a interação do endotélio com o parasito, 

já se sabe que mediadores da resposta inata associados à fibrose hepática, em 

indivíduos infectados pelo S. mansoni, apresentaram elevação de diversos 

mediadores inflamatórios em nível plasmático (RODRIGUES OLIVEIRA et al., 2018). 

Uma grande variedade de células, inclusive inatas, podem contribuir para este quadro, 

mesmo na fase crônica da infecção. 

Uma vez que ainda não é totalmente compreendido a participação das células 

endoteliais na progressão da esquistossomose, investigou-se as características 

destas células desafiadas com antígenos do S. mansoni, visando contribuir para o 

entendimento do papel destas células na polarização das respostas pelos 

mecanismos celulares e moleculares.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A ESQUISTOSSOMOSE 

A esquistossomose humana é uma doença parasitária que pode ser causada por 

cinco diferentes espécies de trematódeos digenéticos: Schistosoma haematobium, S. 

intercalatum, S. japonicum, S. mansoni e S. mekongi. A espécie responsável pela 

infecção no Brasil é o S. mansoni, definindo assim a patologia associada a essa 

espécie como esquistossomose mansônica, sendo o caramujo do gênero 

Biomphalaria o seu hospedeiro intermediário (PEARCE; MACDONALD, 2002; 

ROWEL et al., 2015; ZINIEL et al., 2015; KENGNE-FOKAM et al., 2016).  

A esquistossomose é prevalente em áreas tropicais e subtropicais, 

especialmente nas comunidades pobres sem acesso a água potável e ao saneamento 

adequado. Em 2016 estimava-se que pelo menos 206,4 milhões de pessoas em todo 

o mundo necessitaram de tratamento (Figura 1). A Esquistossomose é endêmica em 

78 países nas regiões tropicais da África, Ásia e América do Sul, onde, no Brasil, ainda 

é possível encontrar prevalência de até 73,1% (Figura 2) (WHO, 2016a; GOMES 

CASAVECHIA et al., 2018). 

 

Figura 1. Situação mundial da Esquistossomose no ano de 2016.  

Figura adaptada (WHO, 2016b).  
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Figura 2. Prevalência de cada estudo e prevalência combinada de Schistosoma 
mansoni em 27 estudos epidemiológicos desenvolvidos no Brasil, segundo a região. 

Figura adaptada (GOMES CASAVECHIA et al., 2018) 

A infecção ocorre quando a cercária, liberada pelo hospedeiro intermediário, 

penetra na pele durante o contato com água contaminada. Uma vez no hospedeiro 

humano as cercárias evoluem para esquistossômulo e migram para a região da veia 

porta hepática, onde amadurecem até vermes adultos e iniciam a oviposição. Os ovos 

liberados migram para o intestino para serem eliminados nas fezes, ou podem 

alcançar o fígado, onde se alojam e desencadeiam uma resposta imunológica 

prejudicial para o hospedeiro (PEARCE; MACDONALD, 2002; FERREIRA et al., 2014; 

ROWEL et al., 2015). 

A infecção pelo S. mansoni causa uma série de morbidades, as quais parecem 

ser influenciadas pela natureza da resposta imune específica e seu efeito na formação 

do granuloma e demais patologias associadas em órgãos alvos (DUNNE; PEARCE, 

1999; CHEEVER; HOFFMANN; WYNN, 2000). Estudos realizados em áreas 

endêmicas e em modelos murinos levaram ao entendimento de que a genética do 

hospedeiro e do parasito (BETHONY et al., 2001; CHEVILLARD et al., 2003; KING et 

al., 2004), grau e tempo de exposição (BOOTH et al., 2004a), intensidade da infecção 

(KABATEREINE et al., 2004), sensibilização intrauterina aos antígenos do 

Schistosoma (NOVATO-SILVA; GAZZINELLI; COLLEY, 1992) e presença de co-

infecções (BOOTH et al., 2004b; KAMAL et al., 2004) influenciam o desenvolvimento 

da resposta imune e, consequentemente, a gravidade da doença. 
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Classicamente são reconhecidas duas formas clínicas nos indivíduos infectados 

pelo S. mansoni, a forma aguda e a crônica, as quais induzem diferentes respostas 

imunológicas no hospedeiro, e distintas manifestações clínicas. A esquistossomose 

aguda tem sido descrita como uma síndrome toxêmica que ocorre antes do 

aparecimento dos ovos nas fezes e surge geralmente entre 6 a 8 semanas após a 

infecção, associada à passagem dos esquistossômulos pelos pulmões 

(LAMBERTUCCI, 1993; RABELLO et al., 1997; DE JESUS et al., 2002). Esta forma 

da esquistossomose é mais comum em indivíduos que não residem em áreas 

endêmicas, sugerindo que ocorre algum tipo de modulação na resposta daqueles que 

estão em constante exposição/reexposição ao S. mansoni. A fase aguda cursa com 

uma marcante resposta pró-inflamatória, predominando a resposta de células T 

auxiliares do tipo 1 (Th1), sendo evidenciado elevados níveis de TNF no plasma 

destes indivíduos (DE JESUS et al., 2002). 

A progressão natural da infecção gera uma reposta imune do tipo Th2, sendo 

induzida principalmente por antígenos presentes no ovo do parasito. A regulação de 

forma negativa da produção e das funções efetoras dos mediadores liberados na fase 

aguda da infecção envolve a presença de algumas moléculas regulatórias, como a 

citocina IL-10 (MONTENEGRO et al., 1999). Embora o início da resposta Th2 pareça 

ter um papel crucial na modulação da resposta inflamatória da fase aguda, uma 

resposta Th2 prolongada contribui para o desenvolvimento de fibrose hepática e 

morbidade da doença (CHEEVER; HOFFMANN; WYNN, 2000). 

A resposta imune em indivíduos infectados com o Schistosoma sofre influência 

dos diferentes estágios evolutivos do parasito. Cada estágio expressa diferentes 

antígenos, os quais são reconhecidos pelo sistema imune do hospedeiro, estimulando 

respostas distintas, celular e humoral (VERJOVSKI-ALMEIDA et al., 2004; LIU et al., 

2006; HOKKE; FITZPATRICK; HOFFMANN, 2007). 

Na fase adulta do verme, proteínas presentes no tegumento, principalmente a 

Tsp-2 (tetraspanin), Sm200, Anexina, Sm29 e SmKI-1, são capazes de modular a 

resposta imune do hospedeiro possibilitando a sobrevivência do parasito (CARDOSO 

et al., 2008; CASTRO-BORGES et al., 2011; NEVES et al., 2015; RANASINGHE et 

al., 2018). Quanto ao ovo, os principais componentes secretados são IPSE/alfa-1 

(Interleukin-4-inducing Principle of Schistosoma mansoni Eggs), Omega-1 e Kappa-5. 

Todos ele estão presentes no SEA (Soluble Egg Antigens) e são responsáveis pela 
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mudança da resposta Th1 para Th2, permitindo o desenvolvimento da imunopatologia 

característica da esquistossomose (EVERTS et al., 2012; KLAVER et al., 2015). 

Grande parte do entendimento que se tem hoje sobre a resposta imune na 

esquistossomose em humanos se deve a diversos estudos envolvendo o modelo 

experimental murino. Alguns desses modelos já demonstraram que a proteção ao S. 

mansoni está relacionada à participação da imunidade humoral e também mediada 

por células T (JANKOVIC et al., 1999). Nesses modelos a produção da citocina IFN-γ 

está bastante associada com a proteção parcial à exposição por cercárias atenuadas 

do parasito (KELLY; COLLEY, 1988). Outros estudos enfatizam o papel da citocina IL-

10 como importante para que se desenvolva susceptibilidade à infecção por S. 

mansoni (WILSON et al., 2011). Além disso, muitos modelos de vacinas também têm 

sido discutidos e testados em modelo de infecção experimental por S. mansoni 

(TENDLER; SIMPSON, 2008; RIVEAU et al., 2012).  

Outro importante aspecto envolvendo a resposta imune na esquistossomose é 

a mudança do polo Th1 para o Th2 após início da oviposição. Nos estágios iniciais de 

infecção predomina uma resposta Th1 exacerbada em resposta à exposição aos 

antígenos do parasito. Entretanto, em decorrência da oviposição, que se inicia cerca 

de 6 semanas após a infecção, ocorre uma expressiva mudança da resposta imune 

para o polo Th2. Atualmente acredita-se que a interação de antígenos específicos do 

ovo de Schistosoma com células do sistema imune inato, como células dendríticas, 

seja o principal responsável por essa mudança imunológica (EVERTS et al., 2012).  

Estudos apontam para um papel protetor contra a infecção desempenhado pela 

resposta Th2, através da produção de IL-4 (LA FLAMME et al., 2001; PATTON et al., 

2002). Contudo, a persistência do ovo no interstício, associada a produção, 

principalmente, da citocinas IL-13, tem sido associada com o dano tecidual 

(CHIARAMONTE et al., 2001; DE JESUS et al., 2004). 

Diversos são os mecanismos envolvidos na imunopatogênese da 

esquistossomose, principalmente no que tange a migração dos ovos que são 

depositados no vaso do plexo mesentérico. Através da circulação os ovos podem 

migrar para os capilares que irrigam o fígado, onde poderá ser iniciada uma fibrose e 

uma reação granulomatosa. Várias células, como monócitos e eosinófilos, por 

exemplo, formam uma barreira celular ao redor do ovo, lhe atribuindo um tamanho 2x 

maior que o comum (de 150µm para 300 µm), rompendo a parede do vaso e migrando 
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para a região perivascular ou sinusoidal do fígado (LENZI; SOBRAL; LENZI, 1988; 

BOGERS et al., 1996; LENZI et al., 1998; LENZI et al., 1999; BAPTISTA; ANDRADE, 

2005). 

A fibrose periportal é um processo que tem sido associado à resposta imune do 

hospedeiro aos antígenos parasitários, onde a produção das citocinas TNF, IL-4, IL-5 

e IL-13 têm sido comumente encontradas em níveis significantes nesta fase crônica 

da patologia (PEARCE; MACDONALD, 2002; DE SOUZA RDA et al., 2012). O 

granuloma, assim como a fibrose, também é um processo complexo e representa uma 

interação entre produtos secretados, como os presentes no antígeno solúvel do ovo 

(SEA), e a resposta imune do hospedeiro (FREEDMAN; OTTESEN, 1988; LINS et al., 

2008; ANDRADE, 2009; DE SOUZA RDA et al., 2012). Com isso, os granulomas são 

originados na tentativa de atuar como barreiras para impedir a dispersão dos 

antígenos do ovo de S. mansoni. Entretanto, quando ocorre a deposição de um grande 

número de ovos, o processo inflamatório pode progredir para fibrose severa e 

consequente dano ao parênquima e demais agravos, podendo levar até mesmo à 

morte (DE SOUZA RDA et al., 2012). 

O granuloma é considerado uma estrutura avascular que resultam, geralmente, 

em áreas densas de fibrose focal (BAPTISTA; ANDRADE, 2005). Paradoxalmente, 

alguns autores demonstram uma relação entre a proliferação de vasos sanguíneos 

(angiogênese) e fibrose hepática (ANDRADE, 2009; LEMOS; ANDRADE, 2010), 

Neste sentido, o SEA tem sido diretamente associado à indução de proliferação de 

células endoteliais por estímulo do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) 

(FREEDMAN; OTTESEN, 1988; FILE, 1995; LOEFFLER et al., 2002).  

Ainda, sugere-se que o fluxo sanguíneo hepático total e a função hepática normal 

parecem ser mantidos por neovascularização do tecido fibrótico periportal como uma 

espécie de suprimento arterial compensatório concomitante ao parênquima com 

reação granulomatosa e fibrótica (FREEDMAN; OTTESEN, 1988). Em indivíduos 

cronicamente infectados pelo S. mansoni o fluxo sanguíneo hepático total e a função 

hepática normal parecem ser mantidos por neovascularização do tecido fibrótico 

periportal como uma espécie de suprimento arterial compensatório ao parênquima 

com reação granulomatosa e fibrótica (FREEDMAN; OTTESEN, 1988). 

O processo angiogênico, caracterizado pela formação de novos vasos 

sanguíneos a partir de preexistentes para a melhor distribuição de nutrientes e 
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oxigênio, é essencial para o desenvolvimento fisiológico (TAHERGORABI; KHAZAEI, 

2012). Entretanto, por diversas vezes a neovascularização contribui para numerosas 

desordens malignas, isquêmicas, inflamatórias, infecciosas e imunológicas. 

(MARAGOUDAKIS, 2000; CARMELIET, 2003; DRAKE, 2003; ROSENKILDE; 

SCHWARTZ, 2004; BENELLI et al., 2006). 

2.2 AS CÉLULAS ENDOTELIAIS DA VEIA UMBILICAL HUMANA (HUVEC) E A 
RESPOSTA IMUNE INATA 

Dentre os diversos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na 

imunopatogênese da esquistossomose, principalmente durante a migração dos ovos 

depositados nos vasos mesentéricos para tecidos adjacentes como o fígado, 

destacam-se as células endoteliais e suas moléculas associadas. Um bom modelo 

experimental para se estudar a participação das células endoteliais na patogênese de 

diversas doenças é o uso de células endoteliais da veia umbilical humana (HUVECs). 

As HUVECs são células primárias derivadas do cordão umbilical e excelentes fontes 

de células endoteliais para o desenvolvimento de estudos no campo da biologia 

vascular (PARK et al., 2006; LOPES et al., 2014). 

Essas células têm desempenhado um papel importante como um modelo para 

o estudo da regulação da função celular endotelial e a função do endotélio 

especificadamente para forças de cisalhamento, angiogênese e migração celular 

(SHIREMAN; PEARCE, 1996; MICHIELS, 2003; PARK et al., 2006). As células 

endoteliais apresentam participação fundamental na homeostase vascular, uma vez 

que regulam eventos inflamatórios, tais como a permeabilidade dos vasos, rolamento 

e adesão de leucócitos ao endotélio vascular (MICHIELS, 2003; BAZZONI; DEJANA, 

2004; LEY; REUTERSHAN, 2006; POBER; SESSA, 2007; OLIVEIRA et al., 2011). 

Além de moléculas aderentes e proteínas de junções, a superfície das células 

endoteliais apresentam ainda expressão de molécula 1 de adesão plaquetas-endotélio 

celular (PECAM1; também conhecido como CD31) e CD99, duas proteínas que 

participam em interações hemofílicas com neutrófilos e monócitos de uma maneira 

que é essencial para a transmigração (MARCHESI, 1961; SCHENKEL et al., 2002). 

Durante eventos inflamatórios e angiogênicos, as células endoteliais expressam em 

sua superfície moléculas de adesão responsáveis pelo processo quimiotáxico de 
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células do sistema imunológico, especialmente quando estimulados por citocinas pro-

inflamatórias como IL-1, TNF e IFN-. Dentre as moléculas de adesão altamente 

expressas durante a inflamação, destacam-se a e-selectina, molécula 1 de adesão 

intracelular (ICAM-1), molécula 1 de adesão célula vascular (VCAM-1) e PECAM-1 

(MURAKAMI et al., 2001; LAWSON; WOLF, 2009; LERTKIATMONGKOL et al., 2016). 

As citocinas inflamatórias são capazes de regular as funções de sobrevivência 

celular e a reparação de tecidos endoteliais via sinalização de NF-kB (KANAJI et al., 

2011). A interação entre o endotélio e células imunes tem sido bem estudadas, não 

apenas na contribuição do endotélio para a resposta imunológica, como também no 

sentido na influência da resposta imune sobre o processo endotelial essencial da 

angiogênese, em que a participação de citocinas conduz o processo angiogênico 

(BENELLI et al., 2006). 

Diversos mecanismos inflamatórios estimulam as células endoteliais a 

produzirem o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), um biomarcador de 

crescimento vascular (OTROCK et al., 2011), onde em culturas de células endoteliais 

tem sido correlacionado como um fator chave para o desenvolvimento de diversos 

eventos patológicos, especialmente autoimunes, tumores e granulomas (FERRARA; 

GERBER; LECOUTER, 2003; POBER; SESSA, 2007; LEMOS; ANDRADE, 2010). 

Todas estas condições podem ser consideradas como processos inflamatórios 

crônicos que conduzem à remodelação de tecidos e à vascularização.  

A comunicação entre as células inflamatórias e o endotélio requer um equilíbrio 

semelhante ao observado entre mediadores pró e anti-inflamatórios. Dentre alguns 

dos principais mediadores do processo angiogênico, destacam-se citocinas e 

quimiocinas derivadas de células polimorfonucleares e mononucleares, cujas funções 

envolvem proliferação das células endoteliais no local alvo (ROSENKILDE; 

SCHWARTZ, 2004; BENELLI et al., 2006; POBER; SESSA, 2007). 

Diversas citocinas produzidas por células endoteliais já foram caracterizadas 

através de modelos experimentais utilizando-se a HUVEC. Dentre o espectro de 

citocinas, destacam-se citocinas pro-inflamatórias como a IL-8 (quimiocina), TNF, 

TGF-β, além do Fator de Estimulação para Formação de Colônias de Macrófagos e 

Granulócitos (GM-CSF). Tem sido demonstrado ainda que, quando desafiadas com 

TNF ou IL-1β, ocorre ainda aumento de expressão de RNAm de IL-1β, uma importante 
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citocina inflamatória da resposta imune inata (TRACEY; CERAMI, 1992; NILSEN et 

al., 1998).  

Outros componentes da resposta imune inata que estão presentes em células 

endoteliais são os receptores de reconhecimento padrão (PPR), com os que 

reconhecem padrões moleculares associados a patógenos (PAMP) ou ao dano 

(DAMP). Dentre os principais PPRs conhecidos, merecem destaques os receptores 

do tipo Toll (TLR) e os receptores do tipo NOD (NLR) e suas moléculas associadas 

ao inflamassoma, especialmente a subfamília dos NLRPs (também conhecidos como 

NALPs) e a protease caspase-1, todos já caracterizados em células endoteliais, 

inclusive em HUVEC (LOPEZ-PASTRANA et al., 2015; MARTIN-RODRIGUEZ et al., 

2015; SALVADOR et al., 2016). 

Os TLRs são uma família de proteínas conservadas evolutivamente capazes 

de reconhecer alguns DAMPs (Padrões Moleculares Associados a Danos) (IMAI et 

al., 2008; LEFEBVRE et al., 2011) e PAMPs (Padrões moleculares associados a 

patógenos) associados a vírus, bactérias, parasitas ou fungos (Figura 3) (KUMAR et 

al., 2014; SMITH et al., 2014; TOMLINSON et al., 2014; WAGENER et al., 2014). 

Distribuídos amplamente nas células do sistema imune inato, exercem um importante 

papel na ativação da resposta inata e na iniciação e estabelecimento da resposta 

imune adaptativa (MEDZHITOV; PRESTON-HURLBURT; JANEWAY, 1997).  

Existem ao menos 13 diferentes tipos de TLRs já descritos, merecendo 

destaque o TLR4, reconhecedor de um dos PAMPs mais bem descritos, o 

lipopolissacarídeo (LPS), além de reconhecer resíduos celulares endógenos que 

atuam como DAMPs após lesão celular, especialmente em processos inflamatórios; e 

o TLR9, um receptor que reconhece DNA de cadeia simples associado a motivos CpG 

não metilados, o qual é raro em DNA eucariótico e abundante em DNA bacteriano 

(BAUER, 2013). A expressão de TLR4 tem sido relacionado à regulação da 

angiogênese associada a fibrose no fígado, principalmente por produção de VEGF 

(DE GROOT et al., 2011), além de regular a capacidade invasiva de células endoteliais 

do fígado, promovendo a produção de protease extracelular tanto in vitro como in vivo 

(JAGAVELU et al., 2010). 
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Figura 3. Localização e Sinalização de TLR.  

TLR1/TLR2 ou TLR2/6 são expressos na superfície celular e usam MyD88 como adaptador 
para sinalização celular, assim como TLR4. Sua estimulação leva à ativação do NF-κB e à 
secreção de citocinas inflamatórias. Além do MyD88, o TLR4 usa o TRIF para ativar o IRF3 e 
o caminho do IFN. Os TLRs 3, 7, 8 e 9 estão localizados no citosol, especialmente nas 
membranas endossômicas, onde detectam uma variedade de ácidos nucléicos. O TLR3 utiliza 
o TRIF para ativar o IRF3. Os TLRs 7, 8 e 9 desencadeiam a secreção de citocinas 
inflamatórias e a via do IFN através do MyD88. Figura adaptada (BOEHME; COMPTON, 
2004). 

 

Os NLRs representam uma superfamília dos receptores de reconhecimento 

padrão que são agrupados em cinco subfamílias (NLRA, NLRB, NLRC, NLRP e 

NLRX) a depender do seu domínio efetor N-terminal, compreendendo, normalmente, 

um domínio efetor pirina (PYD) ou de recrutamento e ativação de caspase (CARD). 

Todas os NLRs contêm ainda um domínio central para oligomerização e ligação de 

nucleotídeo (NACHT), e um domínio de repetição rico em leucina (LRR) na sua porção 

C-terminal (TING et al., 2008; YERETSSIAN, 2012).  

Dentre as subfamílias de NLRs, a do NLRPs (também conhecidos como 

NALPs) possui 14 membros descritos (NRLP 1 a 14), todos com um domínio PYD N-

terminal, e que apresentam um função de formação de plataforma proteica 

inflamatória após sua oligomerização, chamada de “inflamassoma”, a qual controla a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como a IL-1 beta e a IL-18. Apesar de várias 

plataformas de inflamassoma já terem sido descritas, o inflamassoma associado ao 



25 
 

NLRP3 (ou NALP3) é o mais comumente estudado (Figura 4) (MARTINON; BURNS; 

TSCHOPP, 2002; SCHRODER; TSCHOPP, 2010; LATZ; XIAO; STUTZ, 2013). A 

expressão de moléculas envolvidas no inflamassoma (NLRP3 e Caspase-1) em 

células endoteliais vem sendo documentada em diferentes contextos inflamatórios 

(KAHLENBERG et al., 2011; MARTIN-RODRIGUEZ et al., 2015; XI et al., 2016; XIA 

et al., 2016).  

 

Figura 4. Ativação do inflamassoma do NLRP3.  

(1) Estimulação de NLRP3 por agonistas (PAMPs e/ou DAMPs); (2) recrutamento de pro-
caspase-1 e ASC, possibilitando oligomerização do NLRP3 e formação do inflamassoma; (3) 
processo auto catalítico gerando caspase-1 ativa; (4) clivagem dos precursores pro-IL-1β e 
pro-IL18 nas suas formas ativas (DOS SANTOS; KUTUZOV; RIDGE, 2012) 

 

Além desses mecanismos relacionados aos receptores clássicos e mais atuais 

estudados que fazem parte da resposta imune inata, vias como as relacionadas ao 

stress oxidativo podem ser essenciais no desencadeamento inicial e contínuo de 

mediadores pró-inflamatórios. É sabido que o ciclo de vida de S. mansoni passa por 

várias etapas, e que o parasito, para se adaptar a diferentes condições, modula a 

expressão gênica controlando vários processos celulares (EL-ANSARY, 2003). A 
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necessidade de sobreviver em ambientes desfavoráveis resultou na seleção de 

processos capazes de reparar danos, impedir a formação de espécies reativas de 

oxigênio, e auxiliar sua eliminação (DE PAULA et al., 2014).  

Uma das vias mais estudadas em modelos de HUVEC é a Nrf2 (fator nuclear 2 

fator relacionado ao eritróide 2) (Figura 5) cuja função é um regulador principal do 

dano oxidativo através de sua capacidade de aumentar a expressão de centenas de 

genes antioxidantes e desintoxicantes (ALMEER et al., 2018). Assim, regula a 

expressão de uma grande bateria de genes citoprotetores, desempenhando um papel 

crucial na prevenção de doenças degenerativas em múltiplos órgãos. Os genes alvo 

contêm um ARE (elemento de resposta antioxidante) em seu promotor, que é um local 

específico de ligação a Nrf2 pelo qual o Nrf2 induz a transcrição gênica. Dentre outras, 

regula a expressão de enzimas desintoxicantes de fase II incluindo NADPH, NAD(P)H, 

Glutationa Peroxidase (GPx), Glutationa Redutase (GSR), Heme-oxigenase-1 

(HMOX-1), e outros agentes antioxidantes como Superóxido Dismutase 1 (SOD1), 

todas envolvidas em contextos de respostas frentes a espécies reativas de oxigênio 

(ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RNS) (AL-SAWAF et al., 2015; AHMED et 

al., 2017). 

Em células endoteliais, no modelo de HUVEC, a expressão e importância da Nrf2 

também tem sido descrita como essencial para a proteção contra espécies reativas 

derivadas de lesões ou em processos de stress oxidativo (WARABI et al., 2007). 

Especialmente, esse conhecimento tem sido aplicado em estudos com drogas que 

promovem a regulação de stress oxidativo. Por exemplo, com uso de Salidroside 

(componente extraído da espécie Rhodiola rósea) foi possível suprimir a lesão celular 

(HUVEC) induzida por estresse oxidativo através da ativação da via de sinalização 

Nrf2 (ZHU et al., 2016). E, ainda, em outro estudo, o uso de Astaxantina (um tipo de 

carotenoide) conjugada com hidroxipropil-beta-ciclodextrina (complexo de moléculas 

de açúcar) foi capaz de ativar a via Nrf2 protegendo as células HUVECS do stress 

oxidativo (ZULUAGA et al., 2017). 
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Figura 5. Visão geral da via Nrf2/HO-1.  
Durante o estresse oxidativo, o Nrf2 livre transloca-se para o núcleo, onde se dimeriza com 
membros da pequena família Maf e se liga a genes ARE, como HO-1. A presença de HO-1 
catalisa o grupo heme em CO (Monóxido de Carbono), bilirrubina e ferro livre. Além disso, 
HO-1 ativa citocinas anti-inflamatórias e inibe diretamente as citocinas pró-inflamatórias. E, 
ainda, de maneira indireta, a degradação do Heme pela HO-1 em CO que atua como um 
inibidor da via NF-ĸB. Tudo isso levando ao equilíbrio do processo inflamatório. Figura 
adaptada (AHMED et al., 2017) 

 

Nesta perspectiva, tomando por conhecimento a existência e importância da via 

Nrf2 para a proteção das HUVECs ao sofrer stress oxidativo é possível que este 

mesmo mecanismo possa estar sofrendo interferências na presença do parasito S. 

mansoni, tanto na sua adulta quanto na presença de seus ovos. De fato, a reação 

granulomatosa pode ser considerada a principal razão para o aumento do estresse 

oxidativo no tecido, uma vez que as espécies reativas de oxigênio (EROs) são os 

produtos principais que desencadeiam lesão oxidativa (AL-OLAYAN et al., 2016).  
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2.3 RELAÇÃO ENTRE CÉLULAS ENDOTELIAIS E SCHISTOSOMA MANSONI 

De uma maneira geral, as células endoteliais expressam inúmeros genes pró-

inflamatórios, incluindo citocinas (IL-1, TNF-a), quimiocinas (IL-8, MCP-1) e moléculas 

de adesão (ICAM-1, VCAM-1, E-selectina) que são sinais para o recrutamento e 

extravasamento de leucócitos para locais de lesão moléculas de adesão. Além 

dessas, outras citocinas, quimiocinas e receptores de moléculas de superfícies e 

moléculas que participam como mediadores de uma resposta imune que envolve as 

células endoteliais. A disfunção endotelial é certamente um evento chave de iniciação 

em várias condições patológicas (MICHIELS, 2003). 

Apesar de haver alguns estudos mostrando expressão de TLRs e NLRs na 

esquistossomose, ainda não foi avaliada a participação destas moléculas em células 

endoteliais e sua possível associação com a imunopatogênese observada no tecido 

hepático. O fato da esquistossomose ser uma doença parasitária onde o verme adulto 

habita o ambiente intravascular possibilita a geração de hipóteses sobre o efeito do 

parasito nas células endoteliais. Neste sentido, alguns estudos têm demonstrado 

evidências de que a esquistossomose aumenta a interação de células endoteliais e 

leucócitos e a permeabilidade vascular, sendo tais eventos relacionados a uma 

redução da expressão de eNOS (Óxido Nítrico Sintase), uma enzima chave da célula 

endotelial (MANTOVANI; BUSSOLINO; DEJANA, 1992; MICHIELS, 2003). 

Adicionalmente, a infecção é capaz de alterar a função de células endoteliais, 

principalmente, em relação ao aumento da permeabilidade vascular (OLIVEIRA et al., 

2011). Em relação à ação dos ovos do parasito, especificamente, foi demonstrado que 

o ovo sem a presença do miracídio é capaz de aderir mais eficientemente à 

monocamada de células endoteliais, sugerindo que antígenos excretados do ovo 

durante a fase de desenvolvimento pode ser fator chave para que ocorra a sua adesão 

e migração (FILE, 1995). Esses dados corroboram com os resultados do trabalho 

realizado por NGAIZA; DOENHOFF; JAFFE (1993) onde foi revelado que a fixação 

na monocamada de HUVEC é maior por ovos vivos na monocamada do que ovos 

fixados com para-formaldeído. 

Moléculas presentes no ovo favorecem a sua fixação nas células endoteliais 

dos vasos, especialmente do sistema porta, além da indução de fatores moleculares 

envolvidos com a atividade plaquetária (NGAIZA; DOENHOFF; JAFFE, 1993). Um 
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desses fatores foi definido como antígeno com estrutura química de carboidratos que 

são secretados pelo ovo, e que desempenham um papel importante na adesão ao 

endotélio para posterior migração tecidual (LEJOLY-BOISSEAU et al., 1999). Estes 

dados em conjunto sugerem que os antígenos solúveis do ovo (SEA – Soluble Egg 

Antigens) seja capaz de ativar células endoteliais mesmo na ausência de células 

inflamatórias (FREEDMAN; OTTESEN, 1988).  

A evidencia de um ensaio de adesão de ovos vivos em HUVEC sugeriu que as 

moléculas de adesão da superfície, expressas por células endoteliais, sob condições 

de ativação mediada por IL-1, participam diretamente da adesão do ovo, e que 

carboidratos presentes no ovo desempenham um importante papel na adesão ao 

endotélio para posterior migração tecidual (LEJOLY-BOISSEAU et al., 1999).  

Outros estudos realizados com culturas de células HUVEC destacam o 

mecanismo envolvido durante a passagem dos ovos para a região periportal através 

da ligação entre o SEA e moléculas de adesão (ICAM-1, VCAM e E-Selectina) 

expressas por essas células endoteliais, as quais são ativadas pela presença de 

citocinas como IL-1, TNF e IFN-y, induzidas pelo próprio SEA (BOROS; LANDE, 1983; 

HASHIMOTO et al., 1994; RITTER; MCKERROW, 1996; MAJEWSKA et al., 1997; 

LEJOLY-BOISSEAU et al., 1999). 

Em relação à angiogênese, existem evidências de que o ovo do S. mansoni 

seja capaz de induzir a formação de novos vasos durante o desenvolvimento de 

granuloma. E que fatores moleculares, como algumas citocinas, produzidas por 

células ativadas na parede vascular levam a ativação de algum tipo celular capaz de 

promover o processo fibrótico, sugerindo, assim, que há formação de novos vasos 

durante o processo granulomatoso (BAPTISTA; ANDRADE, 2005; LEMOS; 

ANDRADE, 2010). Além disso, a infecção pelo Schistosoma mansoni pode 

desequilibrar os fatores oxidativos por diversos mecanismos, como a deposição de 

ovos, alterações no tônus vascular e intermediários imunológicos solúveis (DE 

OLIVEIRA et al., 2013).  

Segundo Almeer e colaboradores (2018) um aumento nos marcadores 

oxidativos reflete a produção excessiva de oxidantes, e que por sua vez pode 

desencadear uma incapacidade de compensar a escalada na criação de oxidantes, 

uma vez que as atividades de SOD1, GPx e GSR foram diminuídas, juntamente com 

uma aparente depleção de antioxidantes não enzimáticos, como GSH. É provável que 
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tais resultados se limitem a partes granulomatosas do fígado, uma vez que estas 

regiões são ricas em oxidantes, os quais são a principal raiz do dano celular e 

desenvolvimento de fibrose hepática 

Neste sentido, a formação de novos vasos sanguíneos observados durante a 

esquistossomose pode também estar influenciando a progressão e manutenção dos 

granulomas esquistossomóticos. Assim células endoteliais do vaso e mecanismos 

responsivos intrínsecos a elas aparentemente apresentam papel fundamental no 

início e manutenção do processo granulomatoso e fibrótico, processos esses que 

podem culminar em obstrução da circulação porta hepática e levar à hipertensão 

portal, varizes e sangramento, principais causas de morbidade e mortalidade desta 

doença 

Desta forma, acredita-se que as células endoteliais possam exercer um papel 

chave tanto para a sobrevivência do parasito no meio intravascular, quanto no 

processo granulomatoso e fibrótico, principalmente através da produção de 

antioxidantes relacionados a via Nrf2 como SOD1, GPx, GSR e HMOX-1. Haja vista 

que a participação de genes relacionados a esta via desencadeiem proteção ou 

prejuízo ao hospedeiro, além da possível participação de moléculas dos receptores 

TLRs e NLRs, os quais acentuam o processo inflamatório ao estimularem a liberação 

de citocinas como IL-1β e IL-18. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Além da participação de células do sistema imunológico, outras células têm 

sido relacionadas com a imunopatogênese da esquistossomose, atuando na proteção 

ou progressão da doença e desenvolvimento da patologia associada ao parasito. 

Dentre estas células, destacam-se as células endoteliais da vasculatura mesentérica, 

que por sua vez exerce um papel importante para a sobrevivência do verme e 

passagem dos ovos para a região periportal através da ligação antígenos do ovo do 

Schistosoma e moléculas de adesão expressas por essas células (BOROS; LANDE, 

1983; HASHIMOTO et al., 1994; RITTER; MCKERROW, 1996; MAJEWSKA et al., 

1997; LEJOLY-BOISSEAU et al., 1999).  

Além destes estudos, outros mais recentes também têm investigado a interação 

parasito-hospedeiro no contexto envolvendo células endoteliais vasculares 

(LOEFFLER et al., 2002; BAPTISTA; ANDRADE, 2005; LEMOS; ANDRADE, 2010). 

Entretanto, ainda não foi caracterizado a expressão de genes relacionados ao stress 

oxidativo neste modelo, haja vista que durante o curso da infecção pelo Schistosoma 

mansoni os órgãos afetados apresentam-se em estado pró-oxidante, com 

consequente alteração no equilíbrio redox (DE OLIVEIRA et al., 2013). Além disso, 

ainda não foi descrito o perfil de citocinas, ou a expressão de receptores do tipo Toll 

e do inflamassoma em células endoteliais, quando em contato com o parasito.  

Apesar de haver tratamento medicamentoso adequado para a 

esquistossomose, consequências da infecção como granuloma e fibrose podem ser 

mantidas mesmo com a eliminação do verme adulto, devido à persistência do ovo no 

tecido hepático, em estruturas vascularizadas e bem definidas de granulomas. Vale 

ressaltar ainda que a maior parte dos indivíduos com esquistossomose são residentes 

de áreas endêmicas, sendo constantemente expostos a infecção e reinfecção. Neste 

sentido, se faz necessário o melhor entendimento do processo imunopatológico para 

que se possa criar novas estratégias de redução de morbidade, independente da 

tentativa de cura parasitológica do indivíduo infectado. Os novos conhecimentos que 

foram gerados com este estudo podem auxiliar no melhor conhecimento sobre o 

processo de indução e formação do granuloma e fibrose e consequente novas 

estratégias para redução do risco de patologia associada ao S. mansoni.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a expressão de mRNA de mediadores da resposta imune inata 

relacionados ao processo inflamatório e ao stress oxidativo em células endoteliais da 

veia umbilical humana desafiadas com antígenos derivados do Schistosoma mansoni. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Avaliar a expressão gênica de agentes antioxidantes, especificamente 

SOD1, GPX, GSR e HMOX-1, em HUVEC expostas ao verme adulto e 

aos antígenos SWAP, SEA, Sm29 e SmKI-1; 

ii. Avaliar a expressão gênica de receptores do tipo Toll (TLR4 e TLR9) em 

HUVEC expostas ao verme adulto e aos antígenos SWAP, SEA, Sm29 

e SmKI-1; 

iii. Avaliar a expressão gênica de componentes relacionados ao 

inflamassoma, especificadamente o receptor NLRP3, Caspase-1, e 

citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-18, em HUVEC expostas ao verme 

adulto e aos antígenos SWAP, SEA, Sm29 e SmKI-1. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 DESENHO EXPERIMENTAL - FLUXOGRAMA 
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5.2 MANUTENÇÃO DO CICLO DO S. MANSONI NO MOLUSCÁRIO DO IGM 

A manutenção do moluscário e do ciclo do parasito no IGM vem sendo 

executada há cerca de 20 anos, hoje gerenciada, principalmente, pela equipe do 

Laboratório de Patologia Experimental (LAPEX), coordenada pelo pesquisador Dr. 

Ricardo Riccio Oliveira (Protocolo CEUA 001/2017). Por ser um parasito de ciclo 

heteroxênico, além de um biotério com disponibilidade de roedores susceptíveis, se 

faz necessário também um moluscário onde são mantidos caramujos do gênero 

Biomphalaria, hospedeiro intermediário do S. mansoni. No início da execução deste 

estudo um técnico de laboratório era responsável por todas as etapas para o 

funcionamento do moluscário, todavia, devido a problemas de saúde, precisou se 

afastar, resultando na necessidade de intervenção por parte da nova equipe. 

A partir de Janeiro de 2017 foi iniciada a tentativa de revitalização do moluscário 

e reativação do ciclo do Schistosoma, ausente naquele momento. Inicialmente foi 

realizada uma reorganização de todo espaço do moluscário e tentativas de obtenção 

de espécimes de parasito viáveis para o reaproveitamento e retomada do ciclo do 

Schistosoma. Como não foi possível obter formas viáveis do S. mansoni a partir dos 

caramujos Biomphalaria glabrata existentes no moluscário, nem mesmo a partir dos 

roedores infectados disponíveis no biotério, iniciamos uma colaboração com o Instituto 

René Rachou (Fiocruz, MG), instituição referência no estudo da esquistossomose no 

Brasil. Através do Programa de Mobilidade Acadêmica, promovido pela Fundação 

Oswaldo Cruz, foi possível realizar um estágio de um mês no Moluscário Lobato 

Paraense, Instituto René Rachou (Fiocruz, MG), coordenado pela pesquisadora Dra. 

Lângia Coli Montresor. 

Ao término do estágio, além de experiência prática, foi possível trazer para o 

IGM também fígados de hamsters contendo ovos viáveis do S. mansoni e 300 

caramujos susceptíveis, livres de infecção, para a retomada do ciclo do Schistosoma 

no IGM.  

Ao chegar ao moluscário do IGM, metade dos caramujos foram destinados a 

reprodução e a outra metade para infecção pelo S. mansoni. Os fígados de hamsters 

recebidos foram triturados em liquidificador com solução salina 0,85%, por 

aproximadamente 3 minutos (até verificar a ausência de fragmentos íntegros de tecido 

hepático), sendo, em seguida, filtrado com auxílio de gaze transferido para um cálice 
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opaco de 1L. Após a transferência, completou-se o volume de 1L com solução salina 

0,85% e o material foi mantido em repouso por 30 minutos para sedimentação. Foram 

realizadas mais duas lavagens com água filtrada, com repouso de 20 minutos entre 

cada lavagem. Após a última lavagem, o sedimentado foi transferido para um balão 

volumétrico opaco (translúcido na ponta), completado com água filtrada e aquecida a 

28ºC e expostos a luz artificial por 15 minutos para induzir eclosão dos ovos e 

liberação dos miracídios. 

Após 15 minutos de exposição à luz, foi coletado 1mL da parte mais superficial 

da solução, onde estariam concentrados os miracídios, para contagem de miracídios 

em placas de vidro escavadas com auxílio de lugol. A contagem foi repetida duas 

vezes sendo então obtido quantidade média de miracídios por mL de solução. Foram 

encontrados, em média, 50 miracídios/ml em um volume total de 30mL, suficiente para 

infectar os 150 caramujos. Após a contagem, a solução contendo os miracídios foram 

igualmente distribuídas em 3 beckers (10mL por becker), totalizando 500 miracídios 

por recipiente. Como a infecção dos caramujos foi realizada coletivamente, e para 

manter a proporção de 10 miracídios por caramujo, foram acrescentados 50 

caramujos em cada Becker. Após 4 horas de exposição os caramujos foram 

acondicionados em um aquário e mantidos para etapa posterior. 

Após 4 a 5 semanas de infecção foi iniciado o procedimento de eliminação de 

cercárias. Os caramujos foram transferidos para bécker de 30 mL cada, contendo 5mL 

de água filtrada, e expostos à luz por aproximadamente 40 minutos. Em seguida, os 

recipientes foram examinados no microscópio estereoscópio para pesquisar 

cercárias, sendo as soluções positivas transferidas para um bécker de 200mL. As 

cercárias foram contadas seguindo o mesmo procedimento para contagem de 

miracídios, resultando no total aproximado de 390 cercárias por mL. Para dar 

continuidade ao ciclo do Schistosoma (CEUA IGM-001/2017), a infecção de cada 

camundongos Swiss foi realizada com uma injeção subcutânea de 26 L desta 

solução (100 cercárias) no dorso do animal. 
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5.3 OBTENÇÃO DE VERMES DO S. MANSONI 

Para a obtenção dos vermes adultos, o protocolo seguido foi com base descrito 

por PELLEGRINO; SIQUEIRA (1956). Resumidamente, após 8 semanas de infecção 

5 camundongos foram eutanasiados por uso de anestésico (Quetamina + Xilazina), 

disponibilizado pelo biotério do IGM, sendo, em seguida, submetidos ao processo de 

perfusão pelo ventrículo esquerdo do coração com solução salina de citrato (0,85% 

de cloreto de sódio; 1,5% de citrato de sódio 

Durante a perfusão os camundongos ficaram suspensos sobre uma placa de 

petri contendo meio RPMI 1640 (Gibco, Life Technologies Australia Pty Ltd, Mulgrave, 

VIC, Australia), e o processo se deu pela exposição da veia porta com uma pinça e o 

rompimento dela, lavagem da veia e dos órgãos para retirar grande quantidade de 

sangue e vermes adultos. Em seguida foi realizada perfusão do coração aplicando no 

ventrículo a solução salina (0,85% de cloreto de sódio; 1,5% de citrato de sódio). Após 

isso, os vermes que ficaram depositados na placa de petri foram transferidos para 

outra placa de petri contendo meio RPMI enriquecido com 0,1% de PenStrep 

(Penicilina e Streptomicina; Gibco, Nova York, NY, USA) e mantidos em estufa a 37ºC 

e 5% CO2.  

5.4 AQUISIÇÃO DE ANTÍGENOS DO S. MANSONI (SWAP, SEA, SM29 E SMKI-1) 
E DO CONTROLE POSITIVO (LPS). 

Os antígenos SWAP, SEA, Sm29 e SmKI-1 foram gentilmente cedidos, na 

concentração de 1mg/mL, pela professora Dra. Luciana Santos Cardoso, 

pesquisadora do Serviço de Imunologia do Hospital Universitário Professor Edgar 

Santos, e professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA, Salvador-BA). Já o LPS (1mg/mL) foi gentilmente cedido pelo professor Dr. 

Thiago Marconi Cardoso, pesquisador do Laboratório de Pesquisas Clínicas (LAPEC) 

do IGM. 
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5.5 CULTURA E MANUTENÇÃO DE HUVEC 

As células HUVEC (Human Umbilical Vein Endotelial Cells) de linhagem 

imortalizada foram gentilmente cedidas pelo grupo de pesquisa coordenado pela 

pesquisadora Profª. Dra. Marilda Gonçalves, do Laboratório de Investigação em 

Genética e Hematologia Translacional (LIGHT) do IGM. O processo de cultura e 

passagens das células foram realizados de acordo com protocolos padronizados em 

seu laboratório (JAFFE et al., 1973; DA GUARDA et al., 2016).  

Foram obtidas células congeladas, na concentração de 1x106cells/mL em 

solução de DMSO (10%) e Soro Fetal Bovino (90%), foram obtidas para o cultivo. O 

frasco contendo as células foi descongelado com auxílio de banho-maria, a 37ºC, até 

que restasse um mínimo da fase sólida, esterilizado com álcool 70% e levado para o 

fluxo laminar e o conteúdo transferido para tubo o cônico de 15mL contendo Meio 

RPMI 1640 (Gibco, Life Technologies Australia Pty Ltd, Mulgrave, VIC, Australia), em 

pH 7,3, suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (Gibco, Nova York, NY, USA), 

1% de Glutamina e Hepes (GH), 0,1% de bicarbonato de sódio e 0,1% de PenStrep 

(10U/mL e 10µg/mL; Gibco, Nova York, NY, USA). Em seguida, o tubo foi centrifugado 

a 800 rpm por 4 minutos a 21ºC, e o material ressuspendido para o cultivo. 

As células foram cultivadas em meio RPMI suplementado, em garrafas de 

25cm2, e mantidas em estufa a 37ºC, em atmosfera de 5% de CO2. O meio de cultura 

foi trocado a cada três dias, até que atingisse uma confluência de aproximadamente 

80% na garrafa e as passagens (processo de redistribuir o cultivo celular em outras 

garrafas) fossem feitas. Após confluência, a garrafa foi lavada três vezes 

consecutivas, com 5mL, 4mL e 3mL de tampão PBS 1X (estéril e em temperatura 

ambiente). Após a última lavagem, o tampão foi descartado e adicionado 1mL de 

tripsina 0,25% EDTA 1X (Gibco, Nova York, NY, USA), seguido de incubação durante 

5 minutos a 37ºC em estufa com 5% de CO2. Após este período, o dobro do volume 

de meio suplementado foi adicionado para inativar a tripsina. Feito isso, todo o 

conteúdo foi transferido para o tubo falcon contendo 7mL de PBS 1x e levado para o 

processo de lavagem por centrifugação. As células foram então redistribuídas em até 

4 garrafas novas para a manutenção da cultura, e o processo se repetiu até a 5ª 

passagem onde parte das garrafas foram destinadas para congelamento das células 

e outra parte para os ensaios específicos.  
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5.6 CULTURAS DE HUVEC NA PRESENÇA DO S. MANSONI OU SEUS 
ANTÍGENOS 

Para realizar o desafio das HUVECs nas diferentes condições, as células, 

previamente cultivadas em garrafas, foram tripsinizadas e recultivadas em meio RPMI 

suplementado em placas de 12 poços, com 6x104 células/mL por poço. Após a cultura 

a placa foi centrifugada, o sobrenadante descartado e o concentrado de células foi 

homogeneizado em RPMI completo (com volume suficiente para 1mL), para proceder 

com a contagem de células em câmara de Neubauer usando azul de Tripan 0,2% em 

PBS 1X. Após a contagem, o concentrado de células foi diluído em volume total de 

meio RPMI suplementado necessário para todos os poços em experimento (800µL de 

solução contendo 6x104 células por poço), e as placas de cultura mantidas sob as 

condições ideias para que as células ganhassem aderência aos poços e formassem 

a monocamada característica. Após 24 horas de cultivo, o meio RPMI completo foi 

trocado e os estímulos adicionados. 

Foram realizados um total de 3 experimentos independentes, e cada condição 

foi avaliada em triplicata, nos tempos de culturas de 3 e 6 horas com volume final por 

poço de 800µL (Figura 1). Vale ressaltar que a utilização do casal de vermes adultos 

só foi possível no primeiro experimento devido ao insucesso na obtenção de vermes 

adultos para os experimentos subsequentes.  

Inicialmente, pares de vermes adultos foram coletados do meio em que 

estavam acondicionados e adicionados nos poços correspondentes nas placas, 

apenas no primeiro experimento. Em seguida, os antígenos LPS (10µg/mL), SWAP 

(20µg/mL), SEA (20µg/mL), Sm29 (10µg/mL) e SmKI-1 (10µg/mL) foram adicionados 

nos seus respectivos poços, obedecendo os volumes pré-definidos e os requisitos 

padronizados. 
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Figura 6. Esquema de Placas usado nos experimentos de desafio de cultura de HUVEC 
para extração de RNA. 
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5.7 EXPRESSÃO DE MRNA DE MOLÉCULAS RELACIONADAS AO STRESS 
OXIDATIVO E AO INFLAMASSOMA, E RECEPTORES DO TIPO TOLL POR 
PCR  

Nesta etapa, além do acompanhamento de Dr. Sânzio Silva, especificadamente 

no processo de homogeneização com o reagente de extração de RNA, também foi 

essencial a colaboração da Dra. Dalila Luciola Zanette e sua equipe em todos os 

demais processos de extração, amplificação e quantificação de mRNA. 

Após o final de cada cultura, a extração de RNA total foi realizada utilizando o 

reagente TRIzol® (Life Technologies, Inc, CA, USA), conforme as especificações do 

fabricante, e o conteúdo de cada poço (1mL) foi colocado em tubos eppendorf de 

fundo cônico (livre de RNAse) identificados conforme localização dos poços. Ao 

término de todos os experimentos, as concentrações de RNA foram medidas pelo 

Espectrofotômetro NanoDropTM Lite (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, MA, 

EUA). A síntese de DNA complementar (cDNA) foi realizada com 400 ng de RNA total 

usando o Kit de Transcrição Reversa de cDNA de Alta Capacidade (Applied 

Biosystems TM, Foster City, CA, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. As 

condições utilizadas foram 25 C por 10 min, 37 C durante 120 min e 85 C durante 5 

min. O cDNA obtido foi ressuspendido em água livre de RNAse, aliquotado e estocado 

em freezer a -20º C.  

A análise da expressão gênica foi avaliada por meio de PCR em tempo real 

(qPCR) em placas óticas de 96 poços, com duplicatas para as amostras, em um 

equipamento de PCR em Tempo Real ABI 7500 (Applied Biosystems TM, Foster City, 

CA, EUA) para TLR4, TLR9, NLRP3, IL-1b e IL-18, Caspase-1, SOD1, GPx, GSR e 

HMOX1, Genes GAPDH e b-ACTIN com a utilização do reagente SYBR-Green PCR 

Master MIX (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), de acordo com as instruções 

do fabricante. É importante salientar que para as reações de qPCR com o objetivo de 

avaliar a expressão dos genes SOD1, GPx, GSR e HMOX1, foram apenas usadas as 

amostras das culturas de 3 horas devido aos resultados do experimento piloto ter 

demonstrado expressão significante apenas neste tempo  

 As condições padrão de qPCR foram as seguintes: 10 min a 95 C, seguido por 

40 ciclos a 95 C por 15 s e 60 C por 60 s. Primers utilizados para reações qPCR são 

mostrados na Tabela 1 (PITANGA et al., 2016). Após a amplificação e curva de 
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dissociação, os valores do ciclo limiar (Ct) foram obtidos com o auxílio do programa 

operacional do sistema 7500™ (Applied Biosystems, EUA), desta forma obedecendo 

protocolo. Os níveis de expressão foram normalizados com base na média geométrica 

de GAPDH e b-ACTINA (controles endógenos), e os valores de expressão relativa 

foram calculados com base no método 2 ddCt, sendo usado como amostra calibradora 

a mediana dos controles não-tratados.  

 

Tabela 1. Relação dos oligonucleotídeos sintéticos (primers) utilizados. 

Gene Primer Direto 5’→3’ Primer Reverso 5’→3’ 

TLR-4 GGC CAT TGC TGC CAA CAT CAA CAA TCA CCT TTC GGC TTT T 

TLR-9 AAC CTC CCC AAG AGC CTA CAG CAG CAC TTA AAG AAG GCC AGG TA 

CASPASE-1 AAA AAA TCT CAC TGC TTC GGA CAT TCT GGG CGG TGT GCA AA 

IL-1β AGC TAC GAA TCT CCG ACC AC CGT TAT CCC ATG TGT CGA AGA A 

IL-18 ATC GCT TCC TCT CGC AAC A TCT ACT GGT TCA GCA GCC ATC TT 

NLRP3 TGC CCC GAC CCA AAC C GAA GCC GTC CAT GAG GAA GA 

SOD1 GTG CAG GTC CTC ACT TTA AT CTT TGT CAG CAG TCA CAT TG 

GPx CAT CAG GAG AAC GCC AAG AA GCA CTT CTC GAA GAG CAT GA 

GSR CGG TGC CAG CTT AGG AAT AA  GCC ATC TCC ACA GCA ATG TA 

HMOX1 ATG GCC TCC CTG TAC CAC ATC TGT TGC GCT CAA TCT CCT CCT 

GAPDH CAC ATG GCC TCC AAG GAG TAA TGA GGG TCT CTC TCT TCC TCT TGT 

Actin β CCT GGC ACC CAG CAC AAT GCC GAT CCA CAC GGA GTA CT 

 

 

5.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As amostras que não tiveram valores de Ct e Ct mean detectados após a 

reação de qPCR foram excluídos, bem como valores definidos matematicamente 

como “outliers”. Os dados para verme adulto não foram demonstrados por ter 

resultado em um número (n) insuficiente para análises estatísticas (n=2) A 

organização dos dados obtidos da reação foi realizada através do software Microsoft® 

Office Excel versão 2013 e as análises estatísticas e os gráficos foram realizadas 

através do software GraphPad Prism® versão 6.0 (GraphPad, San Diego, CA, EUA). 

Dados as amostras finais para análises e avaliação, o teste estatístico de 

Mann-Wittney foi definido devido ao fato das amostras serem independentes (não 
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pareadas) e não-paramétricas (não seguem a curva de Gauss), e a comparação entre 

os grupos de exposição ou de expressão terem sido entre dois grupos, conforme 

demonstrado nos gráficos na sessão Resultados. Os valores foram expressos em 

mediana e dados do 1º quartil (Q1) e do 3º quartil (Q3), assim representado “[mediana 

(Q1 – Q3)]” e ilustrado em gráficos do tipo box plot (5 – 95%). Foram considerados 

diferenças estatisticamente significantes aquelas que apresentaram valor de p < 0,05. 
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6 RESULTADOS 

6.1 EXPRESSÃO DE GENES RELACIONADOS A RESPOSTA ANTIOXIDANTE 
(SOD1, GPX, GSR E HMOX1) EM CULTURAS DE HUVECS EXPOSTAS A 
ANTÍGENOS DO SCHISTOSOMA MANSONI. 

Por tratar-se de um parasita intravascular, as células endoteliais estão 

constantemente expostas ao S. mansoni ou a seus produtos durante todas as fases 

de seu ciclo no hospedeiro humano, desde a penetração no momento da infecção até 

a oviposição. Neste sentido, estas células podem estar sofrendo algum tipo de lesão 

mecânica ou bioquímica que caracterize Stress Oxidativo, e consequente ativação de 

fatores que regulem a produção de antioxidantes promovendo sua sobrevivência.   

Sendo assim, avaliamos, em modelo in vitro de cultura de HUVEC na presença 

de antígenos brutos do verme adulto e do ovo (SWAP e SEA, respectivamente), e de 

antígenos recombinantes presentes no tegumento do verme adulto (Sm29), e em 

ambas as fases (SmKI-1), no tempo de 3 horas, a expressão de genes relacionados 

a resposta antioxidante, como SOD1, GPx, GSR e HMOX1, responsáveis por proteger 

as células de metabólitos provenientes de danos que poderiam levar a morte das 

mesmas.  

Na figura 7 está representada a expressão relativa de mRNA para o gene 

SOD1, na qual foi possível observar menor expressão deste gene quando HUVECs 

expostas ao SWAP [0,426 (0,381 - 0,814)], quando comparado com cultura exposta a 

SEA [1,683 (0,728 - 3,824); p = 0,0093] ou ao Sm29 [1,202 (0,832 - 7,355); p = 0,0159]. 

Em relação à exposição de HUVECs ao antígeno recombinante SmKI-1, a expressão 

de SOD1 [1,129 (0,475 - 2,693)] demonstrou ser discretamente inferior do que o 

observado para SEA, apesar de não ser constatado significância estatística. Como 

controle positivo da reação, culturas de HUVEC foram expostas a LPS, e a expressão 

de mRNA para o gene SOD1 em HUVEC avaliado [1,421 (0,417 - 4,661)]. 
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Figura 7. Expressão relativa de mRNA para o gene SOD1 (Superóxido Dismutase 1) em 

HUVEC. Culturas de 3 horas de HUVEC em contato com LPS, SWAP, SEA, Sm29 ou SmKI-
1. 
Os valores de expressão foram determinados por quantificação relativa usando a seguinte 
expressão: fold change = 2−Δ(ΔCT), onde ΔCT = CTalvo−CTendógeno e Δ(ΔCT) = 
ΔCTtratado–ΔCTcontrole (meio). Diferenças estatísticas entre os estímulos do Schistosoma 
mansoni foram calculadas com base nos testes não-paramétrico de Mann-Whitney One-tailed. 
Houve maior expressão de SOD1 em HUVEC quando em cultura com SEA ou Sm29 em 
comparação com SWAP (p < 0,01 e p <0,05, respectivamente). 
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A expressão relativa de mRNA para o gene GPx está representada na Figura 

8, onde apesar de não haver diferenças estatísticas parece que há uma discreta 

tendência as células HUVECs responderem expressando mais GPx na presença do 

antígeno recombinante Sm29 [1,045 (0,916 - 2,304)], quando comparado a cultura 

expostas aos antígenos brutos SWAP [0,880 (0,669 - 1,423)] ou SEA [0,795 (0,493 - 

1,021)], assim como quando em cultura com o antígeno recombinante SmKI-1 [0,956 

(0,589 - 1,057)]. A expressão de GPx nas culturas de HUVEC com LPS [0,231 (0,038 

- 0,823)] foi realizada como controle positivo. 
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Figura 8. Expressão relativa de mRNA para o gene GPx (Glutationa Peroxidase) em 
HUVEC. Culturas de 3 horas de HUVEC em contato com LPS, SWAP, SEA, Sm29 ou 
SmKI-1.  

Os valores de expressão foram determinados por quantificação relativa usando a seguinte 
expressão: fold change = 2−Δ(ΔCT), onde ΔCT = CTalvo−CTendógeno e Δ(ΔCT) = 
ΔCTtratado–ΔCTcontrole (meio). Diferenças estatísticas entre os estímulos do Schistosoma 
mansoni foram calculadas com base nos testes não-paramétrico de Mann-Whitney One-tailed. 
Não houve diferenças estatísticas entre os estímulos analisados (p>0,05). 
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Na figura 9 está representada a expressão de mRNA para o gene GSR, onde 

é possível destacar que há maior expressão em células HUVEC quando expostas ao 

antígeno recombinante Sm29 [1,399 (0,988 - 7,888)], em comparação quando 

expostas ao antígeno bruto SEA [0,872 (0,526 - 1,074); p= 0,0406] ou ao antígeno 

recombinante SmKI-1 [0,899 (0,365 - 1,173); p=0,0296]. Por outro lado, apesar do 

visual gráfico, não foi possível evidenciar diferença significativa na expressão de GSR 

entre as culturas de HUVEC expostas ao Sm29 ou ao antígeno bruto SWAP [1,117 

(0,795 - 1,380)]. Para validação deste experimento culturas de HUVECs também 

foram expostas ao controle positivo LPS [0,775 (0,118 - 1,372)]. 
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Figura 9. Expressão relativa de mRNA para o gene GSR (Glutationa S-redutase) em 
HUVEC. Culturas de 3 horas de HUVEC em contato com LPS, SWAP, SEA, Sm29 ou 
SmKI-1. 
Os valores de expressão foram determinados por quantificação relativa usando a 
seguinte expressão: fold change = 2−Δ(ΔCT), onde ΔCT = CTalvo−CTendógeno e 
Δ(ΔCT) = ΔCTtratado–ΔCTcontrole (meio). Diferenças estatísticas entre os estímulos 
do Schistosoma mansoni foram calculadas com base nos testes não-paramétrico de 
Mann-Whitney One-tailed. Houve maior expressão de GSR em HUVEC quando em 
cultura com Sm29 em comparação com culturas de HUVEC expostas ao SEA ou SmKI-
1 (p <0,05). 
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Por fim, a Figura 10 representa a expressão relativa de mRNA para o gene 

HMOX1 nas culturas de HUVEC expostas a antígenos do Schistosoma mansoni. Não 

foi possível determinar diferenças significativas entre as diferentes condições. 

Entretanto parece que há também uma tendência a expressar mais HMOX1 quando 

HUVECs foram expostas ao antígeno bruto SWAP [1,329 (0,512 - 2,390)] quando em 

comparação com SEA [0,759 (0,505 - 112,8), Sm29 [0,931 (0,638 - 1,307)] ou SmKI-

1 [0,620 (0,423 - 0,901)]. Da mesma forma, LPS também foi usado como controle 

positivo para as culturas de HUVEC com relação a expressão relativa de mRNA para 

HMOX1 [0,628 (0,127 - 1,806)].  
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Figura 10. Expressão relativa de mRNA para o gene HMOX1 (Heme-oxigenase 1) em 
HUVEC. Culturas de 3 horas de HUVEC em contato com LPS, SWAP, SEA, Sm29 ou 
SmKI-1. 
Os valores de expressão foram determinados por quantificação relativa usando a 
seguinte expressão: fold change = 2−Δ(ΔCT), onde ΔCT = CTalvo−CTendógeno e 
Δ(ΔCT) = ΔCTtratado–ΔCTcontrole (meio). Diferenças estatísticas entre os estímulos 
do Schistosoma mansoni foram calculadas com base nos testes não-paramétrico de 
Mann-Whitney One-tailed. Não houve diferenças estatísticas entre os estímulos 
analisados (p>0,05). 
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6.2  AVALIAÇÃO GLOBAL DA EXPRESSÃO DOS GENES SOD1, GPX, GSR E 
HMOX1 POR ESTÍMULO EM CULTURAS DE HUVEC. 

Após a realização das análises dos genes-alvo mediante aos estímulos das 

culturas de HUVEC, buscou-se também avaliar quais moléculas são mais e menos 

expressas em cultura dessas células quando expostas a cada um dos antígenos 

estudados no tempo de 3 horas (Figura 11). 

Na Figura 11A (SWAP) é possível identificar que as células HUVEC quando 

em cultura com SWAP expressam significativamente mais GSR [1,117 (0,795 - 1,380)] 

quando comparado com SOD1 [0,426 (0,381 - 0,814); p < 0,05]. Não foram 

observadas diferenças significativas para expressão de GPx [0,880 (0,669 - 1,423)] 

ou HMOX1[1,329 (0,512 - 2,390)]. 

Quando avaliamos a expressão dos genes associados ao stress oxidativo 

quando HUVECs são expostas a SEA (Figura 11B), Sm29 (Figura 11C) ou SmKI-1 

(Figura 11D), não foi possível observar qualquer diferença significativa entre a 

expressão dos diferentes genes. 
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Figura 11. Expressão relativa de mRNA para os genes SOD1, GPx, GSR e HMOX1 em 
Culturas de 3 horas de HUVEC em contato com (A) SWAP, (B) SEA, (C) Sm29 ou (D) 
SmKI-1. 
Os valores de expressão foram determinados por quantificação relativa usando a 
seguinte expressão: Fold change = 2−Δ(ΔCT), onde ΔCT = CTalvo−CTendógeno e 
Δ(ΔCT) = ΔCTtratado–ΔCTcontrole (meio). Diferenças estatísticas entre os genes da 
resposta antioxidantes foram calculadas com base nos testes não-paramétrico de 
Mann-Whitney One-tailed. Não houve diferenças estatísticas entre os genes nos 
diferentes estímulos, exceto para SOD1 em comparação como GSR quando células 
estimuladas com SWAP (A), desta forma diferença estatística indicada por asterisco (*p 
<0,05). 
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6.3 AVALIAÇÃO PARA EXPRESSÃO DE MRNA DE RECEPTORES E MOLÉCULAS 
ENVOLVIDOS NA RESPOSTA IMUNE INATA (TLR4, TLR9, NLRP3, CASPASE-
1, IL-1Β E IL-18) EM CULTURAS DE HUVEC COM ANTÍGENOS DO 
SCHISTOSOMA MANSONI. 

Além de avaliar a expressão de genes para resposta antioxidante das células 

endoteliais frente a antígenos do Schistosoma mansoni, levou-se em consideração 

que estas mesmas células, por serem capazes de participar da resposta imune inata, 

deveriam estar expressando receptores e moléculas relacionadas a mecanismos pró-

inflamatórios. Dentre os alvos gênicos, foi avaliado, em modelo in vitro de cultura de 

HUVEC, a expressão de receptores do tipo Toll (TLR4 e TLR9) e a moléculas ligadas 

ao inflamassoma, como receptor do tipo NOD (NLRP3), a enzima proteolítica 

Caspase-1 e as Interleucinas IL-1β e IL-18, todos ligados ao reconhecimento e 

sinalização frente a antígenos ou sinais de perigos (TLR9, especialmente).  

Para avaliação dos alvos foram realizadas cultura de HUVEC na presença de 

casal de verme adulto vivo ou na presença de antígenos brutos do verme adulto e do 

ovo (SWAP e SEA, respectivamente), e de antígenos recombinantes presentes no 

tegumento do verme adulto (Sm29), e em ambas as fases (SmKI-1), no tempo de 3 e 

6 horas. Apenas para a citocina IL-18 foi possível detectar expressão nas culturas 

especificamente no tempo de 3 horas, o que não ocorreu para os demais alvos por 

apresentar expressão relativa de mRNA mínima ou suficiente para compor dados 

estatísticos pelo método utilizado. 

Na Figura 12 é possível observar a expressão de IL-18 em HUVEC quando 

expostas aos antígenos brutos e recombinantes do parasito em estudo. Apesar de 

não ser possível detectar diferenças estatísticas nos dados apresentados (p>0,05), 

cultura de HUVEC exposta ao antígeno bruto SWAP [2,175 (0,712 - 4,377)] parece 

expressar mais mRNA de IL-18 quando comparado com as culturas desafiadas com 

SEA [1,597 (0,869 - 2,225)], Sm29 [1,552 (0,915 - 3,145)] ou SmKI-1 [1,540 (0,661 - 

4,645)]. E, quanto ao controle positivo, para validação do experimento, a saber que 

LPS é capaz de induzir a liberação e produção de IL-18, HUVECs quando expostas 

ao LPS apresentou mediana 2,395 (0,763 - 5,085). 
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Figura 12. Expressão relativa de mRNA para o gene IL-18 (Interleucina 18) em HUVEC. 
Culturas de 3 horas de HUVEC em contato com, LPS, SWAP, SEA, Sm29 ou SmKI-1. 

Os valores de expressão foram determinados por quantificação relativa usando a seguinte 
expressão: Fold change = 2−Δ(ΔCT), onde ΔCT = CTalvo−CTendógeno e Δ(ΔCT) = 
ΔCTtratado–ΔCTcontrole (meio). Diferenças estatísticas entre os estímulos do Schistosoma 
mansoni foram calculadas com base nos testes não-paramétrico de Mann-Whitney One-tailed. 

Não houve diferenças estatísticas entre os estímulos analisados (p>0,05). 
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7 DISCUSSÃO 

As células endoteliais vem sendo bastante estudas por estarem continuamente 

expostas ao meio interno dinâmico. Há mais de 30 anos estas células têm sido 

descritas como capazes de sentir, transmitir e participar de ajustes nos desvios da 

homeostase dotada de um intrincado maquinário químico e funcional (SIMIONESCU; 

SIMIONESCU, 1986). Assim, as células endoteliais são essenciais para a regulação 

de eventos inflamatórios, tais como a permeabilidade dos vasos, rolamento e adesão 

de leucócitos ao endotélio vascular, além da neovascularização (angiogênese) e 

reparo tecidual, razões pelas quais se mostram ser essenciais na instalação, 

manutenção e progressão da resposta inflamatória (MICHIELS, 2003; BAZZONI; 

DEJANA, 2004; LEY; REUTERSHAN, 2006; POBER; SESSA, 2007; OLIVEIRA et al., 

2011). 

Não distante desse conhecimento tem-se o contexto dessas células quanto a 

presença do S. mansoni com relação a progressão e desenvolvimento da patologia. 

A saber que há um equilíbrio dos mecanismos de coagulação e anticoagulante para a 

sobrevivência do parasito (LENZI; SOBRAL; LENZI, 1988), aumento da 

permeabilidade vascular (OLIVEIRA et al., 2011), bem como proteínas presentes no 

tegumento do verme promove a sua sobrevivência controlando o movimento de 

metabólitos dentro e fora dos vermes (DA'DARA et al., 2012). Além disso, fatores 

liberados pelo ovo são capazes de modificar a expressão de moléculas de superfície 

e liberação de citocinas pró-inflamatórias das células endoteliais, modificando sua 

conformação espacial (FREEDMAN; OTTESEN, 1988; LEJOLY-BOISSEAU et al., 

1999). Esta característica permite a formação de novos vasos e fibrose tecidual 

(ANDRADE, 2009; LEMOS; ANDRADE, 2010). 

Desta forma, mecanismos intrínsecos às células do endotélio vascular podem 

influenciar na imunopatogênese da esquistossomose tanto na sua fase intravascular 

(verme) quanto na fase intersticial (ovo). Neste sentido, no presente estudo foi 

avaliado a expressão de genes em culturas de HUVECs relacionados ao contexto de 

inflamação e ao stress oxidativo para validar a hipótese de que o S. mansoni é capaz 

de regular mecanismos para sua sobrevivência vascular e granuloma acompanhada 

de fibrose hepática.  
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De uma maneira geral, os antígenos do Schistosoma mansoni usados neste 

estudo parecem induzir células endoteliais a expressarem moléculas envolvidas no 

controle do stress oxidativo. Essa estratégia pode ser considerada como uma 

alternativa de escape do sistema imune por parte do parasito, onde a estimulação de 

moléculas capazes de inativar espécies reativas de oxigênio evita o 

desencadeamento de um quadro inflamatório e não propício à sua sobrevivência (MA, 

2013; DE PAULA et al., 2014). 

Neste trabalho avaliamos a expressão das moléculas SOD1, GPX, GSR e 

HMOX-1, as quais, por sua vez, fazem parte de uma via em comum, a Nrf2. Esta é a 

principal via responsável pelo equilíbrio redox em processos de stress oxidativo, bem 

como pelo efeito anti-inflamatório e sobrevivência celular (MITSUISHI; MOTOHASHI; 

YAMAMOTO, 2012; LOBODA et al., 2016). Através da molécula SOD1 é possível 

transformar superóxido (espécie altamente deletéria) em peróxido de hidrogênio 

(menos agressiva à célula) (TSANG et al., 2014). Este produto é então convertido em 

H2O e O2 pela GPx, após esta se acoplar ao GSH e oxidá-lo a GSSG. A GSSG é 

reduzida novamente a GSH pela GSR para homeostase redox (ROVER-JÚNIOR et 

al., 2001; LI et al., 2015). Já HMOX-1 se apresenta induzida por stress oxidativo e tem 

a função de catabolizar heme em biliverdina, monóxido de carbono (CO) e Fe (ferro), 

estando sensível na presença peróxido de hidrogênio, como revisado por 

GOZZELINO; JENEY; SOARES (2010). 

Dentre as moléculas envolvidas no stress oxidativo que foram avaliadas neste 

estudo, observamos que SOD1, GPX e GSR foram altamente expressas quando 

HUVECs foram desafiadas com Sm29. A proteína Sm29 está expressa no verme 

adulto, constituindo cerca de 0,3% da superfície do tegumento, estando, assim, 

constantemente em contato com o meio externo e conferindo funções que permeiam 

a resistência do parasito no meio intravascular (GOBERT et al., 2006; CARDOSO et 

al., 2008; NEVES et al., 2015). 

A expressão dos genes SOD1, GPX e GSR em células endoteliais induzidas 

por Sm29 pode estar relacionada com ação anti-inflamatória adquirida pela evolução 

adaptativa do parasito. Corroborando com esta hipótese, já se tem registrado o 

potencial imunomodulador desta molécula em diferentes modelos. Em cultura de 

células mononucleares de indivíduos com Leishmaniose Tegumentar Americana 

(LTA), por exemplo, o Sm29 é capaz de diminuir o estado de ativação de monócitos e 
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de aumentar a frequência de linfócitos T regulatórios (CD4+CD25highFoxp3+) (BAFICA 

et al., 2011; BAFICA et al., 2012). Em modelos de doenças inflamatórias com perfil 

Th2 (asma) ou Th1 (HTLV-I), o Sm29 também tem demonstrado propriedade 

imunoregulatória, a qual poderia ser benéfica à condição específica (PACIFICO et al., 

2009; CARDOSO et al., 2010; LIMA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2016; DE ALMEIDA 

et al., 2017). 

Além do antígeno recombinante Sm29, neste estudo avaliamos também a 

expressão gênica após exposição ao SWAP, antígeno bruto proveniente de 

sonicação, ultracentrifugação e digestão por tripsina de vermes adultos 

emparelhados, resultando em um pool de 633 proteínas (NEVES et al., 2015). 

Diferentemente ao observado com Sm29, quando analisamos as culturas desafiadas 

com SWAP as células endoteliais praticamente não expressam SOD1, provavelmente 

por este antígeno ser um extrato bruto do verme adulto e não representar apenas as 

proteínas do tegumento, as quais estão constantemente expostas ao endotélio 

(NEVES et al., 2015). Foi demonstrado que apenas cerca de 3% da massa extraída 

do SWAP é composta por proteínas do tegumento (BRASCHI et al., 2006; NEVES et 

al., 2015). Desta forma, a ausência de expressão de SOD-1 quando HUVECs são 

expostas a SWAP não pode representar necessariamente que o verme adulto seja 

capaz de promover o acúmulo de radicais livres de oxigênio, mas que outros antígenos 

do verme, não expostos normalmente às células endoteliais, podem interferir na 

regulação negativa da expressão de SOD-1. 

Ainda na perspectiva da interação verme adulto e células endoteliais avaliamos 

a proteína SmKI-1, mais um componente do tegumento que tem sido caracterizado 

como um potente modulador negativo da inflamação (DE MAGALHAES et al., 2018). 

Em modelo in vivo foi demonstrado que SmKI-1 é uma protease chave na 

sobrevivência de S. mansoni, apresentando capacidade de inibir a função dos 

neutrófilos inibindo a tripsina e elastase neutrofílica (MORAIS et al., 2018). Além disso, 

a SmKI-1 possui capacidade anticoagulante e anti-inflamatória inibindo, além da 

elastase de neutrófilos, o fator Xa e calicreína plasmática, assim atribuindo este papel 

da SmKI-1 para a sobrevivência do verme (RANASINGHE et al., 2015). 

Em nosso modelo, a SmKI-1 não foi capaz de induzir aumento ou supressão 

de nenhum dos alvos avaliados em HUVEC, porém vale ressaltar que induziu 

significativamente menor expressão de GSR, quando comparado com o desafio por 
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Sm29. Estes dados sugerem que enquanto Sm29 parece induzir expressão de genes 

antioxidantes para a homeostase redox, assim envolvendo este mecanismo como 

alternativa de escape, o SMKI-1 não interfere nesta via para promover um efeito 

protetor ao parasito, mas claramente efetiva na inibição das proteases dos neutrófilos, 

mecanismo este já evidenciado na literatura (MORAIS et al., 2018; RANASINGHE et 

al., 2018). Além disso, como o ovo pode secretar SmKI-1, esta pode ser uma função 

adicional em fornecer proteção contra essas enzimas proteolíticas no intestino, pois 

muitos ovos atravessam a parede intestinal e passam para o lúmen intestinal antes 

de serem excretados em fezes humanas para o ambiente externo (RANASINGHE et 

al., 2018). 

Uma observação importante nos achados na literatura são as referências 

quanto aos mecanismos de evasão do sistema imune por parte do S mansoni. Além 

de mostrarmos que antígeno do tegumento do parasito (Sm29) induz expressão de 

molécula do sistema redox em HUVEC, o Schistosoma mansoni não só parece 

intermediar a ativação de fatores relacionados com essa via, como também dispõe de 

uma maquinaria própria para produzir enzimas antioxidantes. O verme adulto, por 

exemplo, é capaz de expressar SOD e catalase na presença de peróxido de 

hidrogênio (DE PAULA et al., 2014) e dispõe de um sistema redox dissulfeto com 

importância destacada para a enzima Tiorredoxina Glutationa Redutase A (ALGER; 

WILLIAMS, 2002). Assim, essas enzimas podem estar relacionadas com defesa do 

parasito frente a produtos do stress oxidativo endógeno e exógeno. Além disso, 

também tem sido identificado no ovo do S. mansoni a expressão elevada de sulfóxido 

de metionina (redução da metionina sulfóxido) e de Tiorredoxina peroxidase (redução 

de hidroperóxidos), enzimas que tem sido correlacionada com a formação de 

granuloma (WILLIAMS et al., 2001; OKE; MOSKOVITZ; WILLIAMS, 2009). 

O ovo do Schistosoma precisa atravessar o tecido endotelial e epitelial para 

chegar ao lúmen intestinal e, assim, perpetuar a espécie. Então, é de esperar que, 

assim como ocorre para o verme adulto, as células endoteliais não apresentem 

reposta inflamatória elevada contra antígenos do ovo, em especial para o antígeno 

solúvel de ovo (SEA). Seguindo este raciocínio, foram realizadas culturas de HUVEC 

na presença do SEA para avaliar a expressão de genes relacionados ao stress 

oxidativo destas células. Em destaque, a expressão de SOD1 se comportou 

semelhante quando HUVECs foram desafiadas com SEA ou Sm29, porém na 
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presença do SEA houve ampla variação na expressão de HMOX-1 em HUVEC com 

presença de alguns valores bastante elevados. Estes dados são sugestivos de um 

possível efeito anti-inflamatório do SEA. 

Interessantemente, células endoteliais apresentam baixa expressão de HMOX-

1, enquanto que sua expressão é elevada em tecido hepático (FAGERBERG et al., 

2014). Estudos realizados com tecido hepático contendo ovos do S mansoni 

corroboram com esses dados. O ovo é capaz de elevar drasticamente os fatores da 

função hepática, óxido nítrico e peroxidação lipídica, que são associados à redução 

do conteúdo de glutationa, produção de TGF-β, metaloproteinases e inibição 

substancial das atividades das enzimas antioxidantes (ALMEER et al., 2018).  

Provavelmente, a composição dos antígenos do ovo presentes no SEA devem 

induzir expressão significativa de HMOX quando em tecido hepático e a via Nrf2, os 

quais, associados a outros fatores, podem justificar o granuloma não convencional 

(Th2) observado na esquistossomose (PEARCE; MACDONALD, 2002; ALMEER et 

al., 2018). 

Classicamente, o granuloma hepático na esquistossomose é caracterizado por 

uma resposta do tipo Th2 com produção de IL-4. IL-5 e IL-13, principalmente, 

acompanhado da produção TGF-β, fatores relacionados ao reparo tecidual (PEARCE; 

MACDONALD, 2002; WILSON et al., 2011). Um dado interessante é que as vias Nrf2 

e NF-κB apresentam interseção no curso do stress oxidativo, e por meio da produção 

de agentes antioxidantes como o HMOX-1, a via Nrf2 consegue inibir a ativação de 

NF-κB, uma via essencial para o desencadeamento inflamatório e morte celular, 

definindo assim um efeito anti-inflamatório da via Nrf2 (AHMED et al., 2017). 

Adicionalmente, a ativação da via Nrf2 em células endoteliais protege estas células 

de lesão oxidante inibindo a expressão gênica inflamatória em diversas doenças 

graves (CHEN et al., 2006). 

Um dos poucos trabalhos realizados sobre a via Nrf2 em modelo com S. 

mansoni foi conduzido por ALMEER et al. (2018). Neste trabalho os autores 

demonstraram que em tecido hepático, exposto a ovos do Schistosoma, as vias 

antioxidantes enzimáticas são provavelmente incapazes de compensar geração de 

agentes oxidantes, uma vez que as atividades de SOD, Catalase, GPx e GSR foram 

diminuídas, juntamente com uma aparente depleção de antioxidantes não 
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enzimáticos, como GSH. Corroborando estes dados, demonstramos em nosso estudo 

baixa expressão de GSR e GPX em HUVEC expostas a antígeno de ovo. 

A inibição dessas enzimas pode ser resultado de um bloqueio da via em 

comum, a Nrf2, descrita em um contexto de danos e fibrose hepática que sua 

deficiência resultou na restauração incompleta do dano hepático, aumento da reação 

inflamatória e pró-fibrótica e fibrose hepática agravada, além de apresentar efeitos 

adversos na fibrose hepática associada a esquistossomose (XU et al., 2008; WANG 

et al., 2014). Portanto, juntamente com os dados apresentados neste trabalho quando 

HUVEC foram expostas ao SEA é possível afirmar que a via Nrf2 pode ser chave para 

o controle da progressão do granuloma e fibrose hepática, já que sua atividade inibe 

uma progressiva resposta do tipo inflamatória (Th1). 

Complementar a todos estes dados discutidos, ainda é possível inferir sobre 

mecanismos de evasão do sistema imune por parte do Schistosoma. No modelo 

testado neste estudo, demonstramos que HUVECs são incapazes de expressar genes 

relacionados ao inflamassoma, como NLRP3, CASPASE-1, IL-1β e IL-18, além de 

receptores do tipo Toll (TLR4 e TLR9). Esta é uma característica inerente às células 

endoteliais (PROTEIN, ATLAS, 2018) e que pode favorecer, associado aos demais 

elementos discutidos aqui, a sobrevivência do parasita no ambiente intravascular. 

Na tentativa de mimetizar o ambiente in vivo na presença do verme adulto ou 

do ovo do S. mansoni, o modelo de células HUVEC pode representar o que ocorre no 

vaso mesentérico e nos sinusoidais durante a infecção. Assim, estas células podem 

exercer papel fundamental na infecção. Suas propriedades anti-inflamatórias, por 

meio da expressão de moléculas relacionadas com a ativação da via Nrf2 (SOD1, 

GPX, GSR e HMOX-1), são efetivas no controle redox após stress oxidativo e redução 

de resposta pró-inflamatória, além destas células não expressarem componentes do 

inflamassoma dependente de NLRP3. Todas estas características em conjunto, 

podem favorecer a permanência do parasito no ambiente intravascular e a 

perpetuação da espécie. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos achados contribuem para o entendimento e compreensão de 

mecanismos inatos relacionados às células endoteliais quando em contato com o 

Schistosoma mansoni, especificadamente a fatores relacionados a inflamação e ao 

homeostase frente a stress oxidativo. 

No modelo de HUVEC desafiadas com antígenos do S. mansoni usadas neste 

trabalho foi possível demonstrar que o produtos derivados do parasito é capaz de 

induzir ativação da principal via do sistema redox do hospedeiro humano, a Nrf2, com 

expressão de genes SOD1, GPX, GSR e HMOX-1, mas não para componentes do 

inflamassoma dependente de NLRP3.  

Assim, essa comunicação entre o parasito e células endoteliais pode ser 

caracterizado como um mecanismo de sobrevivência dos vermes dentro do vaso, 

escapando de uma resposta imune efetiva, uma vez que não foi possível ativar uma 

resposta inflamatória por meio de inflamassoma dependente de NLRP3, e que a 

ativação de Nrf2 contribui para a não indução da via NF-κB e o balanço do sistema 

redox. Da mesma forma, quando avaliada a expressão desses mesmos fatores 

quando expostos a antígenos do ovo, em que possivelmente a insuficiente expressão 

da via Nrf2 observada neste estudo pode ser crucial para a progressão da reação 

granulomatosa com fibrose. 

Os novos conhecimentos que foram gerados com este estudo poderão auxiliar 

novas abordagens de pesquisas que permitam elucidar a interação dos antígenos do 

S. mansoni com as células endoteliais, e sua capacidade de orquestrar respostas 

imunológicas que permitem sua sobrevivência e a formação de granuloma. Assim, 

sendo possível encontrar novas abordagens terapêuticas que apresentem resultados 

eficazes contra a morbidade relacionada a Esquistossomose mansônica. 
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