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Resumo
Objetivo – Estudos experimentais demonstraram que mães infectadas pelo Schistosoma mansoni modulam a imunidade para antígenos homólogos, dos descendentes adultos, através do contato prévio com anticorpos anti-Schistosoma durante o período pré-natal junto à amamentação. Descendentes adultos de mães esquistossomóticas apresentaram alteração na imunidade para um antígeno heterólogo,
Ovalbumina (OA): amamentação induziu maior produção de imunoglobulinas anti-OA, enquanto a gestação levou à supressão destas imunoglobulinas. A fim de esclarecer a participação dos anticorpos anti-Schistosoma maternos na alteração da imunidade dos descendentes adultos, os anticorpos contra antígenos solúveis dos ovos (SEA) e dos vermes (SWAP) em descendentes gerados ou apenas amamentados em mães
esquistossomóticas foram dosados. Métodos – Camundongos recém-nascidos foram divididos em: animais nascidos de Mães Infectadas
(MI) e amamentados em mães não-infectadas; animais nascidos de mães não-infectadas e Amamentados em mães Infectadas (AI); animais
nascidos e amamentados em mães infectadas (MIAI) ou não-infectadas (Controle). Os animais foram sangrados 21, 45, 60 e 77 dias, após
nascimento e os isótipos IgG1 e IgG2a dosados, no plasma, por ELISA. Resultados – Foi detectado IgG1, mas não IgG2a, principalmente
anti-SEA, tanto no grupo MI como nos grupos AI e MIAI. A transferência pela amamentação foi mais efetiva (maiores níveis e manutenção
durante a cinética). Conclusões – O isótipo IgG1 anti-SEA presente no grupo MI, bem como no grupo AI, exclui a associação dos anticorpos antiparasita e melhora da imunidade heteróloga dos descendentes amamentados em mães esquistossomótica. Este estudo enfoca o importante papel da amamentação em transferir de forma eficaz anticorpos anti-SEA para indivíduos de área endêmica para esquistossomose.
Descritores: Esquistossomose; Imunomodulação; Anticorpos; Gravidez; Aleitamento materno

Abstract
Objective – Experimental studies have demonstrated that Schistosoma mansoni infected mothers modulate immunity to homologous antigen,
in their adult offspring, through prior contact with anti-Schistosoma antibodies during the prenatal period plus breastfeeding. Adult offspring
of schistosomotic mothers showed alterations in immunity to a heterologous antigen, ovalbumin (OA): breastfeeding induced higher production of anti-OA immunoglobulin, while the pregnancy led to suppression of this immunoglobulin. In order to study the participation of the
maternal anti-Schistosoma antibodies and change in the heterologous immunity in adult offspring, antibodies against soluble egg antigen
(SEA) and worms (SWAP) in offspring born or only breastfed by schistosomotic mothers were measured. Methods – Newborn mice were divided into: animals Born from Infected Mothers (BIM) suckled by non-infected mothers; animals from non-infected mothers Suckled by Infected Mothers (SIM); and mice Born and Suckled in Infected Mothers (BSIM) or non-infected (Control) mothers. The animals were bled 21,
45, 60, 77 days, after birth, and IgG1 and IgG2a serum isotypes were measured by ELISA. Results – It was detected IgG1, but not IgG2a, mainly
anti-SEA in a group BIM and in the groups SIM and BSIM. The transfer by breastfeeding was more effective (higher levels and maintenance
during the kinetic). Conclusions – The anti-SEA IgG1 isotype detected in the group BIM, as well as, in the SIM, excludes the association of
anti-parasite antibodies and the improvement of heterologous immunity in offspring nursed by schistosomotic mothers. This study highlights
the important role of breastfeeding as effective way to transfer anti-SEA antibodies for individuals from an endemic area for schistosomiasis.
Descriptors: Schistosomiasis; Immunomodulation; Antibodies; Pregnancy; Breast feeding

Introdução

IgG1, IgE), que regula negativamente a expressão da resposta Th1 inicial (IFN-g, TNF-a, ativação de macrófagos e
produção de óxido nítrico, IgG2a) contra antígenos solúveis dos vermes (“soluble worm antigen preparation”SWAP) e SEA4-5. Foi relatada uma alta prevalência de mulheres grávidas ou em idade fértil infectadas com
Schistosoma, aproximadamente 10 milhões e 40 milhões,
respectivamente6. Neste contexto, a consequência da imunomodulação, durante a infecção esquistossomótica materna, nos descendentes adultos vem sendo investigada.
A transferência de antígenos de S. mansoni e anticorpos

No Brasil, a esquistossomose é causada unicamente
pelo Schistosoma mansoni1. Esta doença crônica está associada à presença de granulomas, isto é, reação inflamatória e fibrótica ao redor dos ovos presentes no fígado
do hospedeiro infectado2. Um fenômeno de imunomodulação em resposta ao antígeno solúvel de ovo (“soluble
egg antigen” – SEA) é necessário para a formação do granuloma protetor sem que haja destruição tecidual3. O
SEA provoca uma resposta predominantemente Th2 (interleucina (IL)-4, IL-13, IL-10, infiltrado de eosinófilos,
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nados para formação dos grupos experimentais. Parte
dos filhotes nascidos de mães infectadas teve suas
mães trocadas e estes filhotes foram amamentados por
mães não infectadas e a outra parte permaneceu
amamentando em sua mãe de origem. O mesmo foi
realizado com os animais nascidos de mães não
infectadas, onde foram divididos em dois grupos: uma
parte amamentou em mães infectadas e outra parte recebeu o leite de sua mãe de origem. Após 21 dias, foi
realizado o desmame com a formação dos seguintes
grupos (n = 8): Grupo MI – animais apenas nascidos de
Mães Infectadas; Grupo AI – animais apenas Amamentados em mães Infectadas; Grupo MIAI – animais
nascidos e amamentados em mães infectadas; Grupo
Controle - animais nascidos e amamentados em mães
não infectadas.

específicos antiparasita, através da placenta e/ou do leite materno, tem sido descrita na literatura7-10. Estudos experimentais demonstraram que descendentes nascidos e, posteriomente, amamentados em mães esquistossomóticas,
apresentaram menor resposta granulomatosa ao redor do
ovo8,11-12. Estes estudos sugerem que o prévio contato com
antígenos dos ovos do parasita bem como de anticorpos antiSchistosoma, durante o período pré-natal e amamentação,
pode modular a resposta imune para antígenos homólogos.
Com relação aos anticorpos anti-SEA, a administração destes anticorpos, durante o período de amamentação, induziu
nos descendentes quando adultos e, infectados pelo S. mansoni, uma alteração da resposta de citocinas (diminuição do
perfil predominante Th2), menor reação granulomatosa e
melhora na produção de anticorpos anti-SEA13.
Recentemente, o grupo de pesquisa deste estudo demonstrou que mães esquistossomóticas também influenciam a resposta imune dos seus descendentes para um antígeno não-relacionado ao parasita, a ovalbumina (OA). Foi
observado que a gestação induz um efeito supressor para
a resposta imune humoral anti-OA, com produção de IL10, no descendente na vida adulta, enquanto a amamentação potencializa a produção de anticorpos anti-OA14.
Neste modelo experimental, foi analisado o efeito separado da gestação e da amamentação em mães infectadas nos
descendentes, porém os dados sobre os níveis de anticorpos
IgG1 e IgG2a antiparasita transferidos pela mãe ainda não
foram obtidos. Sabendo da associação entre anticorpos antiSchistosoma maternos e alteração da resposta imune dos
descendentes adultos, pergunta-se sobre a presença e os títulos de anticorpos contra antígenos solúvel dos ovos (SEA)
e dos vermes (SWAP) em descendentes apenas gerados ou
amamentados em mães esquistossomóticas.

Sangria parcial
No 21º, 45º, 60º e 77º dia após o nascimento os animais foram submetidos à sangria parcial pela veia safena
lateral e o sangue coletado com ponteira heparinizada.
Após o desmame, todas as mães infectadas (n = 5) e não
infectadas (n = 5) foram anestesiadas e submetidas à sangria total (punção plexo axilar).
Posteriormente, os tubos com o sangue foram centrifugados a 1.500 rpm por 10 minutos e os plasmas foram coletados e estocados a –20ºC para posterior dosagem dos
isótipos dos anticorpos.
Dosagem dos anticorpos
Os plasmas dos animais foram analisados individualmente por ELISA indireto. Placas de 96 poços (Nunc
MaxiSorp, Roskilde, Denmark) foram sensibilizadas com
SEA (5 µg/mL) ou SWAP (5 µg/mL) e, após bloqueio com
leite desnatado, foram adicionados anticorpos biotinilados, produzidos em cabras, contra IgG1 ou IgG2a de camundongo (Southern Biotechnology Associates, Inc, AL,
USA). Os anticorpos biotinilados foram detectados
usando o conjugado enzimático estreptoavidina-peroxidase (Sigma Chemical, St. Louis, Mo., USA) e a revelação foi realizada com OPD (Ortho-phenylenediamine,
Sigma Chemical, St. Louis, Mo., USA) dissolvido em
tampão citrato 0,1M (pH 5,5) e H2O2. As placas foram lidas no leitor de ELISA (OD450). Para comparação entre
os grupos, foram escolhidos títulos apropriados para
cada isótipo, referentes à parte linear da curva de titulação: 1:32 (IgG1) e 1:16 (IgG2a) para os plasmas dos
descendentes e 1:128 (IgG1) e 1:16 (IgG2a) para os plasmas das mães infectadas. Os resultados foram expressos
pela mediana da densidade óptica (D.O.) de cada grupo
± erro padrão.

Métodos
Animais e infecção pelo S. mansoni
Fêmeas da linhagem Swiss Webster com quatro semanas de idade foram infectadas, por via cutânea, com 20
cercárias da cepa São Lourenço da Mata de Schistosoma
mansoni. No 45º dia após a infecção, foi realizado o parasitológico de fezes15 para confirmação e quantificação
da infecção. No 60º dia, seus estros foram sincronizados1617
com a administração de 10UI (200µL) de CGe (Gonadotrofina Coriônica Equina) e 48h depois, 10UI (200mL)
de CGh (Gonadotrofina Coriônica Humana). As fêmeas
foram acasaladas individualmente com único macho e a
efetividade do acasalamento foi verificada pela formação
do “plug” vaginal. O mesmo procedimento foi realizado
em fêmeas não infectadas. Os animais foram fornecidos
pelo biotério do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães
(CPqAM/FIOCRUZ) e os procedimentos laboratoriais foram realizados no Setor de Imunologia do Laboratório de
Imunopatologia Keizo Assami (LIKA/UFPE). Os protocolos experimentais foram aprovados pela Comissão de
Ética no Uso de Animais da Fundação Oswaldo Cruz
(CEUA-FIOCRUZ).

Análise estatística
Os títulos das imunoglobulinas para os diferentes grupos foram comparados utilizando-se testes não-paramétricos. Inicialmente foi realizado o teste de Kruskal-Wallis e nos casos em que esta análise se mostrou
significativamente diferente (r < 0.05), procedeu-se a
comparação utilizando-se o teste de Mann-Whitney, a fim
de identificar que grupos diferiram entre si. Nos testes es-

Amamentação adotiva e formação dos grupos de
estudo
Logo após o nascimento, os machos foram selecioNóbrega CGO, Fernandes ES, Nascimento WRC, Sales IRF, Santos PDA,
Schirato GV et al.
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tatísticos foram considerados significativos valores de
r < 0.05. Todos os procedimentos foram repetidos três vezes para avaliar a reprodutibilidade dos resultados.

Resultados
Para os títulos de IgG1 e IgG2a anti-SEA, foi observado
que em todos os tempos da cinética, nos animais dos grupos que receberam leite de mães infectadas (AI e MIAI) foram detectados anticorpos IgG1 anti-SEA, com níveis
maiores tão logo após o desmame (21º dia), os quais foram diminuindo ao longo do tempo (Gráfico 1). Nos animais nascidos de mães esquistossomóticas e amamentados por mães não infectadas (MI) os níveis de anticorpos
IgG1 anti-SEA foram significativamente menores que nos
animais AI e MIAI e detectáveis apenas no 21º e 45º dia
após o nascimento.
Com a mensuração dos anticorpos IgG1 e IgG2a antiSWAP, no 21º dia, foi observado níveis de anticorpos
IgG1 anti-SWAP maiores nos animais que receberam
leite de mães infectadas, grupo MIAI e AI (Gráfico 2).
Sendo observados maiores níveis do primeiro grupo
(MIAI) que no segundo (AI). Os níveis destes anticorpos
diminuíram drasticamente ao longo do tempo. Com relação aos animais apenas nascidos em mães esquistossomóticas (MI), não foram detectados os níveis de IgG1
anti-SWAP.
Nos diferentes grupos, o isótipo IgG2a anti-SEA e o antiSWAP, não foram detectados, assim como não houve
produção de anticorpos nos animais nascidos e amamentados em mães não-infectadas (Controle) (dados não
mostrados).
Foram avaliados os níveis séricos de anticorpos IgG1 e
IgG2a contra os antígenos parasitários, SEA e SWAP, nas
mães esquistossomóticas após o desmame. No Gráfico 3
é possível observar uma maior produção de IgG1 anti-SEA
em relação à produção do isótipo IgG2a para este antígeno. Houve maiores níveis de IgG1 anti-SEA em relação
ao IgG1 anti-SWAP nas mães infectadas. Não foram detectados anticorpos IgG2a anti-SWAP.

Gráfico 2. Níveis dos anticorpos IgG1 anti-SWAP nos plasmas (diluição 1:32) de camundongos nascidos (MI), apenas amamentados (AI) ou nascidos e amamentados (MIAI) em mães
infectadas com S. mansoni, no 21º, 45º, 60º e 77º dias após
o nascimento. Os anticorpos foram dosados por ELISA. Os
resultados representam a mediana da D.O. de 8
animais/grupo ± erro padrão. Valores acima do limiar da
reação (0,2) são considerados positivos. * r < 0.05 em relação ao grupo MI

Gráfico 3. Níveis dos anticorpos IgG1 e IgG2a anti-SEA ou anti-SWAP
nos plasmas de camundongos fêmeas (mães) infectadas
com S. mansoni, após o desmame (100º dia de infecção).
Os anticorpos foram dosados por ELISA na diluição 1:128
(IgG1) e 1:16 (IgG2a). Os resultados representam a mediana da D.O. de 5 animais ± erro padrão. Valores acima do
limiar da reação (0,2) são considerados positivos

Discussão
Diferentes estudos experimentais têm demonstrado a
presença de anticorpos IgG total anti-Schistosoma, no
soro de descendentes gerados e amamentados em mães
esquistossomóticas8,12. Aqui, foram investigados os níveis
séricos dos isótipos de anticorpos IgG1 e IgG2a, contra
antígenos dos vermes e dos ovos de S. mansoni, de descendentes apenas nascidos de mães esquistossomóticas
e naqueles que só receberam leite destas mães. Neste protocolo experimental, foi detectado o isótipo IgG1, mas
não IgG2a, principalmente direcionados para os antígenos dos ovos tanto nos descendentes nascidos como nos
amamentados em mães infectadas. Contudo, a transferência passiva pelo leite materno foi mais efetiva com relação à quantidade e consequente manutenção dos níveis
IgG1 anti-SEA ao longo do tempo.
Os resultados desta pesquisa estão de acordo com as
condições de infecção (tempo e carga parasitária) materna.
As fêmeas infectadas foram acasaladas no período de ovi-

Gráfico 1. Níveis dos anticorpos IgG1 anti-SEA no plasma (diluição
1:32) de camundongos nascidos (MI), apenas amamentados
(AI) ou nascidos e amamentados (MIAI) em mães infectadas
com S. mansoni, no 21º, 45º, 60º e 77º dias após o nascimento. Os anticorpos foram dosados por ELISA. Os resultados representam a mediana da D.O. de 8 animais/grupo ±
erro padrão. Valores acima do limiar da reação (0,4) são
considerados positivos. * r < 0.05 em relação aos grupos AI
e MIAI
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IgG anti-Schistosoma em descendente de mãe esquistossomótica

A presença de anticorpos anti-SEA, durante o período
de amamentação, foi relacionada com a melhora da resposta imune humoral a antígenos parasitários13 nos descendentes quando adultos, ou seja, em longo prazo. Recentemente, em um estudo experimental, foi
demonstrado que mães esquistossomóticas podem alterar a resposta imune dos seus descendentes adultos, para
um antígeno não-relacionado ao parasita, a ovalbumina.
Foi observado que a prévia amamentação potencializou
a produção de anticorpos IgG1 e IgG2a anti-OA, enquanto a gestação suprimiu a resposta imune humoral
anti-OA14. Os achados aqui encontrados sugerem que os
anticorpos IgG1 anti-SEA transferido pelo leite materno
não estão associados com a melhora da resposta imune
heteróloga dos descendentes quando adulto. De fato, foi
detectado este isótipo também nos animais apenas nascidos de mães infetadas, 21º e 45º após o parto, e nestes animais não foi observada potencialização da resposta imune anti-OA.

posição (60º dia pós-infecção), quando se inicia a estimulação do perfil de resposta imune Th2, concomitantemente com a supressão do perfil Th14. Então durante a gestação e no período pós-natal a resposta imune materna é
predominantemente do tipo Th2, que tem como marcador
isotípico a IgG118. Este fato corrobora a produção apenas
de IgG1 no soro materno e consequente detecção nos descendentes, mas não de IgG2a, marcador isotípico de Th1
e de início de infecção esquistossmótica18-19.
Foi observada uma maior produção do isótipo IgG1
anti-SEA, nas mães infectadas, do que IgG1 específicos
para o SWAP. É possível que a carga de infecção materna
favoreça uma maior produção de IgG1 contra SEA. De
fato, a fim de mimetizar os aspectos parasitológicos da
população presente em áreas endêmicas do Nordeste do
Brasil20, a infecção materna foi com baixa carga parasitária. Nestas condições, tem sido relatada uma menor detecção de anticorpos anti-SWAP21.
É sabido que diferentes componentes do SEA estão relacionados com a polarização da resposta tipo Th2. Por
exemplo, oligossacarídeo Lacto-N-Fucopentose III (LNFPIII)
que ativa diretamente as células imunes a produzirem mediadores Th222, as glicoproteínas alfa-1 e peroxirredoxin
que, respectivamente, induzem a liberação de IL-4 por
mastócitos e o desenvolvimento de macrófagos alternativamente ativados. O ômega-1, uma ribonuclease secretada
pelos ovos vivos, também tem sido associada com a indução direta de resposta Th223. Em contraste, apenas um
conjunto limitado de antígenos do SWAP, entre eles um antígeno 22 kDa, são reconhecidos por isótipos marcadores
do perfil Th224. Então, o SEA contém potentes antígenos ativadores da resposta imunológica Th2, com consequente
produção de IgG1, em relação ao SWAP.
Com relação à transferência passiva de IgG1 anti-SWAP
e IgG1 anti-SEA, esta foi mais eficaz nos descendentes
que receberam leite materno de mães infectadas (grupos
AI e MIAI) do que nos descendentes apenas gerados nestas mães (grupo MI). É possível que haja uma rápida degradação dos componentes imunes, incluindo anticorpos,
quando transferidos passivamente pela placenta. Em estudo experimental de infecção viral materna, foi relatado
que os anticorpos antivírus transferidos através da placenta não foram suficientes para proteger os descendentes. Uma alta taxa de mortalidade (90%) foi observada nos
animais apenas nascidos de mães infectadas, quando receberam partículas virais 21 dias após o nascimento. Do
contrário, 96,4% dos descendentes, apenas amamentados
em mães infectadas, sobreviveram à infecção pós-natal25. Em humanos, foi observado na urina de descendentes, apenas nascidos de mães esquistossomóticas, um
antígeno parasitário de 63 kDa, até 28 dias pós o parto.
Do contrário, nos descendentes nascidos e amamentados
este mesmo antígeno permaneceu presente na urina por
18 a 24 meses após o parto10. Estas evidências apontam
uma influência marcante da amamentação para manutenção dos níveis de componentes imunes no soro dos
descendentes. Este fato explica a ausência de IgG1 antiSWAP, no 21º dia após o nascimento, nos animais do
grupo MI. Da mesma forma, o menor nível e tempo de
manutenção de IgG1 anti-SEA, em relação aos animais
que recebem leite das mães infectadas.
Nóbrega CGO, Fernandes ES, Nascimento WRC, Sales IRF, Santos PDA,
Schirato GV et al.

Conclusões
Com este estudo foi possível excluir a participação de
anticorpos anti-SEA maternos no efeito potencializador da
amamentação na imunidade heteróloga nos descendentes adultos e traz à tona a perspectiva da investigação de
outros componentes imunes, como antígenos parasitários
e citocinas, do leite materno de mães esquistossomóticas.
Além disso, os dados encontrados ressaltam o potencial
dos antígenos dos ovos do S. mansoni em induzir resposta
Th2, presença da IgG1 anti-SEA, em gestantes infectadas
e enfocam o importante papel da amamentação em transferir de forma eficaz estes anticorpos para os descendentes de área endêmica para esquistossomose.
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