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Resumo

Introdução. Esquistossomóticos apresentam alteração 
da mucosa intestinal e baixa resposta imune celular na 
fase crônica. Sexo pode influenciar a resposta inflamató-
ria contraSchistosoma mansoni. Objetivamos investigar 
associação entre infecções secundárias e esquistossomose 
através do estudo da translocação bacteriana nesta fase. 
Métodos. Camundongos Swiss webster (Mus musculus) 
com 35 dias foram divididos em dois grupos: controles 
(10 machos / 10 fêmeas) e esquistossomóticos (10 ma-
chos / 10 fêmeas), infectados com 50 cercárias via percu-
tânea. Amostras de fezes foram examinadas pelo método 
de Kato-Katz com 45 e 97 dias da infecção. Realizou-
se perfusão hepática para quantificação de vermes. Os 
animais foram pesados após 35, 80, 125 e 132 dias 
de nascidos, quando foram eutanasiados para estudo 
da translocação, microbiota e morfometria intestinal. 
Para microbiota, fezes foram coletadas da região mé-
dia do intestino delgado. Segmentos desta região foram 
seccionadas para diagnóstico morfométrico e histopato-
lógico. Resultados. Fêmeas esquistossomóticas apresen-
taram maior quantidade de vermes adultos recuperados 
e número de ovos em fezes (P = 0,0001). Ambos sexos 
apresentaram maior quantidade de ovos no 45º dia da 
infecção (P = 0,005), diminuição da evolução ponderal 
com 80, 125 e 132 dias de nascidos (P = 0,0001) e 
aumento do peso esplênico na eutanásia (P = 0,0001). 
Os esquistossomóticos apresentam maior prevalência de 
coproculturas positivas, tanto em relação a densidade 

bacteriana por espécies, quanto ao número de UFC. A 
análise morfométrica duodenal revelou redução signifi-
cativa na altura e área das vilosidades e do perímetro da 
superfície da mucosa de ambos os grupos infectados com 
S. Mansoni (P = 0,0001). Ocorreu maior translocação 
bacteriana nos grupos esquistossomóticos quando com-
parados aos respectivos controles, sendo maior prevalente 
nas fêmeas. Conclusões. Esquistossomose crônica modi-
fica o peso ponderal e esplênico, mucosa e microbiota 
duodenal de camundongos e favorece translocação, mi-
gração e sepse, principalmente em fêmeas, podendo estar 
relacionada a intensidade do parasitismo.

Palavras-chaves. Esquistossomose, translocação bacteria-
na, sexo, microbiota intestinal, linfonodos mesentéricos.

Factores que afectan la traslocación 
bacteriana en ratones con 
esquistosomiasis crónica

Resumen

Introducción. La esquistosomiasis tiene alteracio-
nes de la mucosa intestinal y baja respuesta inmune 
celular en la fase crónica. El sexo puede influir en la 
respuesta inflamatoria contra la infección por Schis-
tosoma mansoni. Investigamos la asociación entre la 
esquistosomiasis y las infecciones secundarias por tras-
locación bacteriana. Métodos. Se estudiaron ratones 
Swiss Webster (Mus musculus) con 35 días que fueron 
divididos en dos grupos: control (10 machos y 10 hem-
bras) y esquistosomiasis (10 machos y 10 hembras in-
fectados con 50 cercárias por vía percutánea). Las heces 
fueron examinadas por el método de Kato-Katz 45 y 
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97 días después de la infección. La perfusión del hígado 
se llevó a cabo para la cuantificación de los gusanos. 
Los animales fueron pesados después de los días 35, 80, 
125 y 132 de edad cuando fueron sacrificados para el 
estudio de la translocación, la mucosa duodenal y la 
microbiota. Para la microbiota las heces se obtuvieron 
de la mitad del intestino delgado. Fueron seccionados 
segmentos de esta región para el análisis morfométrica. 
Resultados. Las hembras con esquistosomiasis tuvieron 
mayor número de gusanos adultos y huevos en las he-
ces (P = 0,0001). Ambos sexos tuvieron mayor número 
de huevos en el día 45 (P = 0,005), disminución del 
aumento de peso a los días 80, 125 y 132 del naci-
miento (P = 0,0001), y el peso del bazo aumentado (P 
= 0,0001). Los animales con esquistosomiasis presenta-
ron mayor frecuencia de especies bacterianas y unidades 
formadoras de colonias. El análisis morfométrico reveló 
una reducción en la altura y el área de las vellosidades 
y el perímetro de la superficie de la mucosa de ambos 
grupos con enfermedades crónicas (P = 0,0001). Ocu-
rrió un aumento de la translocación bacteriana en la 
esquistosomiasis en comparación con los controles, sien-
do más frecuente en las hembras. Conclusiones. La 
esquistosomiasis crónica modifica el aumento de peso y 
el tamaño del bazo, la mucosa duodenal y la microbio-
ta de los ratones. Además, promueve la translocación, la 
migración y la sepsis, especialmente en ratones hembras, 
probablemente debido a la intensidad del parasitismo.

Palabras claves. esquistosomiasis, translocación bac-
teriana, sexo, microbiota intestinal, ganglios linfáticos 
mesentéricos.

Factors influencing the bacterial 
translocation in mice with chronic 
schistosomiasis

Summary

Introduction. Schistosomiasis causes alterations of 
the intestinal mucosa and a low cellular immune res-
ponse in its chronic phase. Gender may influence the 
inflammatory response against Schistosoma mansoni. 
We investigate the association between schistosomiasis 
and secondary infections by bacterial translocation. 
Methods: Swiss Webster mice (Mus musculus) with 
35 days were divided into two groups: control (10 
male and 10 female) and schistosomiasis (10 male and 
10 female infected with 50 cercariae percutaneously). 
Stools were examined by the Kato-Katz with 45 and 

97 days of infection. Liver perfusion was performed for 
quantification of worms. The animals were weighed 
after 35, 80, 125 and 132 days old when they were 
euthanized for study of translocation, microbiota and 
duodenal mucosa. For microbiota, stools were collec-
ted from the middle of the small intestine. Segments of 
this region were sectioned for morphometric diagnosis. 
Results. Females had higher schistosomotic number of 
adult worms and eggs in stools (P = 0.0001). Both se-
xes had a higher number of eggs on the 45th day (P = 
0.005), decreased weight gain with 80, 125 and 132 
days old (P = 0.0001) and increased spleen weight 
(P = 0.0001). The animals with schistosomiasis had 
more bacterial species and colony-forming units. Mor-
phometric analysis revealed a reduction in height and 
area of villus and of perimeter of the mucosal surface of 
both groups with chronic disease (P = 0.0001). Increa-
sed bacterial translocation occurred in schistosomiasis 
when compared to controls, being more prevalent in 
females. Conclusions. Chronic schistosomiasis modi-
fy weight gain and weight of spleen, duodenal mucosa 
and microbiota in mice and favors translocation, mi-
gration and sepsis, especially in females, probably due to 
the intensity of parasitism.

Key words. schistosomiasis, bacterial translocation, 
gender, intestinal microbiota, mesenteric lymph nodes

Abreviaturas
Th. Linfócitos T auxiliares.
IL. Interleucina.
IFN- γ. Interferon gama.
E. Esquistossomóticos.
C. Controle.
LIKA. Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami.
UFPE. Universidade Federal de Pernambuco.
M. Machos.
F. Fêmeas.
BHI. Brain heart infusion.
UFC. Unidades formadoras de colônias.
NaCl. Cloreto de sódio.
PBS. Tampão fosfato tamponado.
pH. Potencial hidrogeniônico.
EM. machos esquistossomóticos.
EF. fêmeas esquistossomóticas.
CM. machos controles.
CF. fêmeas controles.
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Translocação é a passagem de micro-organismos 
viáveis ou endotoxinas através da mucosa e lamina 
própria do trato digestório para os linfonodos me-
sentéricos e outros órgãos.1 Esse fenômeno tem sido 
associado à candidemias, bacteremias e a síndrome 
da falência de múltiplos órgãos e sistemas.2-5 Os me-
canismos que controlam a translocação dependem 
de múltiplos fatores relacionados ao micro-organis-
mo e ao hospedeiro. Acredita-se que, para ocorrer à 
passagem de bactérias e endotoxinas da luz intestinal 
para corrente sanguínea, haja necessidade da existên-
cia isolada ou conjunto da queda da imunidade do 
paciente, alteração da microbiota e quebra da barrei-
ra defensiva da mucosa intestinal.5-6 

Pacientes infectados com Schistosoma manso-
ni podem apresentar circulação mesentérica preju-
dicada por ação traumática, irritativa e espoliativa 
dos parasitos adultos que se alimentam de sangue 
e obstruem os vasos. A ação traumática dos vasos 
mesentéricos deve-se também aos ovos espiculados 
que precisam atravessar a mucosa intestinal para 
serem expelidos nas fezes. Entretanto, parte destes 
ovos fica retido na mucosa resultando em reação 
inflamatória granulomatosa crônica.7 Em 2005, Fe-
rraz et al evidenciaram prevalência de bactérias aeró-
bias em linfonodos mesentéricos de pacientes com 
esquistossomose mansônica crônica; e concluíram 
que a presença bacteriana poderia ser consequência 
da translocação e favorecer o desenvolvimento de 
complicações infecciosas pós-operatória.8 Em ca-
mundongos infectados por Schistosoma mansoni 
foi demonstrado à secreção de citocinas Th1 pelas 
células hepáticas antes da postura dos ovos, com au-
mento da Th2 devido à presença de antígenos dos 
ovos, com decréscimo na secreção de IFN-γ e IL-2, 
coincidindo com elevação de IL-4 e IL-5; processo 
que parece promover imunodepressão na fase crôni-
ca da doença.9-11 Este fenômeno poderia facilitar a 
translocação e permitir sepse. 

Além disso, sabe-se que em algumas infecções pa-
rasitárias, o sistema endócrino pode modular a res-
posta imunológica do hospedeiro vertebrado mos-
trando existir diferenças em relação ao sexo; como 
também, o sistema endócrino pode ser explorado 
pelo parasito, para manter sua sobrevivência.12

Diante destes fatores e frente ao grande núme-
ro de pacientes esquistossomóticos na fase crônica; 
bem como existência de inúmeras evidências sobre 
associação com infecções bacterianas, torna-se clara 
a necessidade de estudos sobre alterações provocadas 

pelo Schistosoma mansoni no hospedeiro vertebra-
do. Faz-se indispensável à compreensão a respeito 
das causas das coinfecções, considerando translo-
cação bacteriana e influência da doença crônica na 
susceptibilidade as infecções secundárias por com-
ponentes da microbiota intestinal, tanto em esquis-
tossomóticos machos quanto fêmeas. Desta forma, 
objetivamos investigar a influência da infecção pelo 
S. mansoni na translocação bacteriana e avaliar se o 
sexo e o peso dos camundongos, bem como a micro-
biota intestinal e a mucosa duodenal encontram-se 
alterados na fase crônica da doença.

Métodos 

Animais e formação dos grupos experimentais

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Experi-
mentação Animal do Centro de Ciências Biológicas, 
Universidade Federal de Pernambuco, foi realizado es-
tudo experimental de intervenção utilizando camun-
dongos Swiss webster (Mus musculus) com 35 dias de 
nascidos obtidos e mantidos no biotério do Laborató-
rio de Imunopatologia Keizo Asami – LIKA/UFPE. 
Os camundongos foram divididos em dois grupos: 
Esquistossomóticos (E) e Controle (C). Cada grupo 
foi formado por dois subgrupos com 10 camundon-
gos machos (M) e 10 camundongos fêmeas (F).

A infecção foi realizada via percutânea com 50 
cercárias de S. mansoni (linhagem – São Lourenço 
da Mata) mantida pelo Laboratório de Imunologia e 
Esquistossomose Experimental – LIKA/UFPE, atra-
vés da passagem sucessiva em caramujos Biompha-
laria glabrata. 

Para o presente estudo foi estabelecido que o 
tempo de experimento fosse após 14 semanas da in-
fecção. Uma vez que a fase crônica da doença esquis-
tossomótica murina é estabelecida a partir da 12ª 
semana do contato com as cercárias.13, 14

Avaliação da evolução ponderal e parasitológica

Os animais foram pesados individualmente com 
35 dias de nascidos (início dos experimentos), 80 
dias (após Kato-Katz), 125 e 132 dias (antes da eu-
tanásia).

Com 45 dias da exposição cercariana, os ani-
mais foram avaliados individualmente pelo método 
Kato-Katz,15 para confirmar a infecção e quantifi-
car o número de ovos eliminados junto às fezes. Ao 
97º dia da infecção, o mesmo método foi realizado. 
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Após a retirada das amostras biológicas para estudo 
da translocação, os vermes foram recuperados atra-
vés da técnica de perfusão do sistema venoso porta e 
veias mesentéricas de acordo com a técnica de Yolles 
et al.16 Ao final da perfusão foi realizada contagem e 
classificação do sexo dos vermes adultos.

Peso esplênico

Os baços de todos os animais, quando eutanasia-
dos, foram pesados e os resultados foram expressos 
em gramas (g).

Avaliação da translocação bacteriana em amos-
tras teciduais

Os camundongos foram submetidos à eutanásia 
por overdose de anestésico. Foi realizada tricotomia 
da região peritoneal, seguindo-se de antissepsia com 
iodopovidona no peritôneo e cauda do camundon-
go para evitar contaminação das amostras e/ou tubo 
com a microbiota residente e transitória externa. 

Coletou-se sangue periférico (0,5 mL) em tubos 
de ensaio estéreis após punção caudal. Em seguida, 
realizou-se incisão mediana xifo pubiana para coleta 
de sangue porta (0,5 mL) utilizando agulha 13 x 4,5 
acoplada à seringa descartável de 1mL. Posterior-
mente, fragmentos de aproximadamente 0,03±0,01 
g de linfonodos mesentéricos, baço e fígado foram 
coletados, macerados e homogeneizados individual-
mente em placas de Petri estéreis.

Todas as amostras foram acrescendidas de BHI 
(Infusão de cérebro e coração, Difco, São Paulo, SP, 
Brasil, 1:5 e incubados em estufa bacteriológica a 37 
°C / 24horas). Depois, semeadas em placas de Petri 
contendo meios de cultivo específicos para cada gru-
po de micro-organismos, bactérias gram-positivos 
(Agar sangue e Agar chocolate, ambos BioMerieux, 
Marcy l´Etoile, Francia), bactérias gram-negativos 
(Agar MacConkey, BioMerieux, Marcy l´Etoile, 
Francia) e fungos (Agar Candida ID2®, BioMe-
rieux, Marcy I’Etoile, France). Para anaeróbios 
utilizou-se o sistema API 20®, BioMerieux, Mar-
cy I’Etoile, France. A leitura das placas foi realiza-
da após 24-72 horas de incubação (37 ºC). Com o 
crescimento nas placas de cultura, as espécies bac-
terianas foram identificadas por testes bioquímicos 
convencionais e confirmadas em equipamento auto-
matizado (VITEK 2 System® BioMerieux, Marcy 
l´Etoile, Francia).

Avaliação da microbiota intestinal

Amostra de material entérico foi coletada direta-

mente da região média do intestino delgado de cada 
animal. Para a determinação do número de unidades 
de colônias por grama de fezes (UFC/g) utilizou-se 
método adotado por Bisso.17 Nos tubos contendo 
amostras fecais foi acrescentado solução salina esté-
ril/NaCl 0,9% (1:10). Após homogeneização me-
cânica, obteve-se diluição inicial 10-1, seguida de 
diluições seriadas, até diluição de 10-6. A partir das 
cinco diluições preparadas, foram inoculados 0,1 
ml de cada na superfície de placas contendo meios 
cromogênicos (Agar CPS ID®, BioMerieux, Marcy 
I’Etoile, France). Espalhou-se o inóculo com auxílio 
da alça de repicagem comum. As placas foram in-
cubadas invertidas a 37°C durante 24-48 horas. As 
bactérias foram identificadas de acordo com a mor-
fologia colonial, microscópica e características bio-
químicas.18 O cálculo do UFC foi dado pelo número 
de colônias detectado no meio de cultura x fator de-
cimal de diluição das fezes x 10 (fator para expressar 
o resultado por grama de fezes, visto que o volume 
semeado em cada meio foi 0,1mL).

Análise morfométrica da mucosa duodenal

Fragmentos da porção média do intestino delga-
do de cada animal foram coletados em cortes sagitais, 
fixados em formaldeído a 10% tamponado em PBS 
(Tampão fosfato tamponado, Difco, Detroit, MI) 
a pH 7,2 e processados para inclusão em parafina. 
Posteriormente, realizado cortes histológicos de 5μm 
de espessura e corados pela técnica de hematoxilina-
eosina. As variáveis consideradas no estudo morfo-
métrico foram medidas da altura e área das vilosi-
dades, bem como superfície total de área da mucosa 
(perímetro). Para esta análise, examinador cego aos 
grupos, capturou imagens em cinco campos aleató-
rios (área total de campo = 12.234 μm2, área total 
visualizada = 61.170μm2) das amostras histológicas 
de cada animal e analisou as mesmas com auxílio do 
software Image J. Os valores obtidos foram expressos 
em pixel (unidade de resolução de imagem).

Apresentação e análise dos dados 

As variáveis quantitativas foram expressas por 
média e desvio padrão, já as variáveis qualitativas em 
frequências absolutas e relativas. Para comparação 
entre os pesos utilizou-se teste de Friedman. Teste 
de Wilcoxon foi realizado para comparar número 
de ovos. Também se utilizou teste de Mann-Witney 
para comparar número de ovos, a recuperação de 
vermes machos e fêmeas, altura e área das vilosida-
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des, bem como área total, sendo estipulado o nível 
de significância de P < 0,05.

Resultados 

Análise parasitológica

Nos esquistossomóticos, a média de vermes adul-
tos recuperados dos camundongos fêmeas foi maior 
quando comparados aos machos (P = 0,0001), 
sendo a quantidade de vermes machos maior que 
a quantidade de vermes fêmeas (P = 0,0001). Em 
ambos os sexos, o número de ovos por g/fezes foi 
maior no 45º dia que no 97º dia da infecção (P = 
0,005). Entretanto, nas duas amostras coletadas, as 
fêmeas eliminaram aproximadamente 3,5 vezes mais 
ovos por grama de fezes (g/fezes) que os machos (P = 
0,001, para ambas) (Tabela 1).

Análise da evolução ponderal e peso esplênico 

O peso corpóreo dos camundongos no início dos 
experimentos (35 dias) foi semelhante entre con-
troles e esquistossomóticos, de ambos os sexos (P > 
0,05). Na análise da evolução do peso corpóreo dos 
camundongos com 80, 125 e 132 dias de nascidos, 
houve diminuição da evolução ponderal das fêmeas 
parasitadas quando comparadas com as controles (P 
= 0,0001). O mesmo ocorreu com os machos esquis-
tossomóticos quando comparado aos controles (P = 
0,0001) (Figura 1). Os animais parasitados, ao 132° 
dia, apresentavam-se apáticos e com discreta alte-
ração na cor da pelagem. De acordo com a Figura 
2, os camundongos esquistossomóticos de ambos os 
sexos apresentaram maior peso esplênico que os seus 
respectivos controles (P = 0,0001). Entretanto, entre 
machos e fêmeas infectados não houve diferença nas 
médias dos pesos esplênicos (P = 0,427). 

Tabela 1. Número médio de vermes recuperados e de ovos eliminados 
por g/fezes em camundongos esquistossomóticos de acordo com o sexo.

Figura 1. Evolução do peso ponderal dos camundongos com 35, 80, 125 e 132 dias de nascidos.
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Estudo da microbiota entérica

A tabela 2 demonstra a análise qualitativa e quan-
titativa das amostras entéricas quanto à presença de 
bactérias nos animais parasitados e controle. Obser-
vamos aproximadamente as mesmas quantidades de 
colônias quando comparamos subgrupos machos e 
fêmeas, de ambos os grupos, controle e esquistos-
somóticos. Entretanto, camundongos parasatitados 
apresentaram maior prevalência de coproculturas 
positivas, tanto com relação à densidade bacteriana 
por espécies quanto ao número de UFC. Na Tabe-
la 2, para melhor compreensão das diferenças entre 
grupos esquistossomótico e controle, unimos os re-
sultados dos subgrupos machos e fêmeas. 

Análise histomorfométrica do duodeno 

Em camundongos esquistossomóticos, o aspecto 
macroscópico do intestino foi indicativo de quadro 

de hipertrofia, fibrose nas alças intestinais e aumen-
to no calibre e de intensa rigidez tecidual, sem dife-
rença entre os sexos. Da mesma forma, com relação 
aos achados histopatológicos do duodeno, estes ani-
mais também não exibiram diferenças em relação ao 
sexo. Além disso, na histopatologia da lâmina pró-
pria e submucosa, foram visualizados granulomas 
esquistossomóticos, predominantemente do tipo 
produtivos com evolução para cicatrização fibrótica. 
Os granulomas estavam distribuídos isoladamentes 
ou em coalescência, compostos por macrófagos e 
linfócitos dispostos em proximidade ao ovo ou ves-
tígio de ovo central, além de escassos eosinófilos, re-
sultando em deslocamento das vilosidades no espaço 
intraluminal. Estes achados histopatológicos foram 
escolhidos como critério de exclusão nas análises  
morfométricas, pois poderiam resultar em aumento 
aparente da altura e área das vilosidades (Figura 3). 
Aspectos dentro dos padrões de normalidades ana-
tômicas e histológicas foram visualizados no grupo 
controle de ambos os sexos.

A análise morfométrica duodenal revelou redução 
significativa na altura e área das vilosidades, bem como 
perímetro da superfície da mucosa (área total) de am-
bos os grupos esquistossomóticos quando comparados 
aos controles (P = 0,0001). A mesma análise morfo-
métrica intragrupo (machos e fêmeas) esquistossomó-
ticos não foi significativa (P > 0,05) (Tabela 3). 

Estudo da translocação bacteriana

Houve translocação bacteriana para linfonodos 
mesentéricos nos dois grupos experimentais, sendo 
mais prevalente em esquistossomóticos. Com re-
lação à translocação para sangue porta, fígado, baço 
e sangue periférico, apenas animais parasitados apre-
sentaram bactérias teciduais, sendo mais assinalado 
nas fêmeas (Tabela 4). 

Tabela 2. Distribuição da frequência de bactérias por UFC (log10/g de 
fezes) isoladas de amostras entéricas de camundongos esquistossomóticos 
e controles.   

Figura 2. Peso esplênico dos camundongos após eutaná-
sia (132 dias de nascidos).
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Tabela 3. Comparação da morfometria da mucosa duodenal en-
tre os grupos esquistossomóticos e controle.

Figura 3. Laminas histopatológicas da região média do intestino delgado de camundongos esquistossomóticos coradas 
com hematoxílina-eosina.

Tabela 4. Incidência e locais da translocação bacteriana de grupos esquistossomóticos e controle, machos e fêmeas.

No grupo controle se observou micro-organis-
mos em fragmentos dos linfonodos mesentéricos 
em três casos (duas fêmeas e um macho). Foram 
isoladas bactérias gram-negativas, Escherichia coli, 
em todas as amostras. 

Em fêmeas esquistossomóticas, as culturas de 
linfonodos mesentéricos apresentaram positividade 
bacteriana em todas as amostras (Staphylococcus 
aureus em 6 camundongos, S. aureus associado à 
Enterococcus faecalis em 1, E. coli em 2 e E. faeca-
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lis em 1); em sangue porta foram isolados bactérias 
em 60% destes animais (S. aureus em 4 amostras 
e E. coli em 2). Em fragmentos do fígado e baço, 
50% das fêmeas esquistossomóticas apresentaram S. 
aureus (100%). Esta mesma bactéria foi isolada em 
30% das amostras de sangue periférico.

Em machos esquistossomóticos, as culturas de 
fragmentos dos linfonodos mesentéricos apresenta-
ram positividade em 70% dos animais (S. aureus em 
4 e E. coli em 3); em sangue porta foram isolados 
bactérias em 30% destes animais, em todos os ca-
sos, E. coli. Esta mesma bactéria foi isolada em 20% 
das culturas dos fragmentos de fígado e baço destes 
animais. Não observamos bactérias nas amostras de 
sangue periférico dos machos esquistossomóticos.

Para todas as amostras, não houve crescimento 
de micro-organismos anaeróbios e fungos.

Discussão

O camundongo, embora apresente infecção por 
Schistosoma mansoni mais grave do que as habitual-
mente observadas em seres humanos, é considerado 
bom modelo experimental para esta helmintose.19 A 
linhagem de camundongos Swiss apresenta respostas 
fisiológicas e anatomopatológicas semelhantes aos hu-
manos. Além disso, oferece variabilidade genética (não 
isogênicos), o que facilita extrapolar os resultados.20 

Entre crianças e adultos, a intensidade e preva-
lência das infecções causadas por Schistosoma em 
áreas endêmicas são maiores no sexo masculino.21 
Apesar dos machos serem mais susceptíveis a muitos 
parasitas, na presente análise, os machos, infectados 
com a mesma carga parasitária das fêmeas, apresen-
taram menor grau de parasitismo. Da mesma forma, 
Nakasawa et al concluíram que os camundongos 
machos Mus musculus são menos susceptíveis a in-
fecção por S. mansoni.22 

Embora a penetração percutânea das cercárias 
em camundongos seja altamente eficiente, na me-
lhor das hipóteses, apenas 35 a 40% delas são re-
cuperadas posteriormente como vermes adultos.23 
A origem da desproporção entre os vermes adultos 
machos e fêmeas tem sido estudada desde a década 
de 40 e, ao que parece, cada sexo apresenta distinta 
estratégia de transmissão.24 As cercárias machos pos-
suem maior infectividade, enquanto que as fêmeas 
exibem maior longevidade em condições experimen-
tais.25 Admite-se que, em situação de equilíbrio, haja 

interação entre os sexos e a presença do macho pode-
ria estimular a infectividade das fêmeas.26 

Neste estudo, observou-se maior quantidade de 
vermes machos em relação ao número de vermes ob-
tidos. Esses dados são discordantes de Martinez et al 
que observaram proporção semelhante entre vermes 
machos e fêmeas recuperados após infecção pelas di-
ferentes cepas brasileiras,27 No entanto, Boissier et al 
relataram que em hospedeiros permissivos, distintos 
genótipos do parasito poderiam se desenvolver in-
duzindo acentuada competição entre fêmeas e como 
consequência, aumento na quantidade de machos. 26 

Nas fêmeas, devido à maior quantidade de ver-
mes adultos, observamos também maior número 
de ovos em laminas realizadas com 45 e 97 dias 
da infecção, ocorrendo diminuição na última con-
tagem. Segundo Martinez et al, o padrão de eli-
minação dos ovos se inicia com baixa oviposição, 
havendo aumento progressivo entre 45 e 72 dias.27 
Estudos in vitro evidenciaram que oviposição é 
caracterizada por três etapas: fase inicial, em que 
fêmeas produzem poucos ovos; período de máxima 
oviposição e, finalmente, redução progressiva no 
número de ovos eliminados, cerca de três semanas 
após período pré-patente.28

Existem trabalhos que estudam experimental-
mente associação da esquistossomose e desnutrição, 
a última induzida com dieta hipoprotéica.29,30 En-
tretanto, são escassos resultados sobre redução da 
evolução do peso ponderal como consequência da 
esquistossomose, sobretudo em relação à diferença 
entre os sexos. O peso corporal dos camundongos 
constitui parâmetro importante na esquistossomose, 
visto que a doença grave favorece a redução do peso 
e baixa estatura.31 Segundo Carvalho et al, em qual-
quer relação hospedeiro/parasito, o parasitismo, para 
assegurar seu desenvolvimento e sobrevivência, em 
alguma fase retirará sua energia e nutrientes, direta 
ou indiretamente, do alimento, metabólitos e tecido 
do hospedeiro.32 Ainda segundo estes autores, infe-
cção pelo S. mansoni se relaciona com várias formas 
de má-nutrição, embora ainda não esteja completa-
mente esclarecido com que intensidade ela agrava 
ou provoca estado de má-nutrição no homem. Nos 
resultados do presente estudo e de acordo com as 
doenças crônicas, camundongos esquistossomóticos 
apresentaram redução da evolução do peso quando 
comparados ao controle, concordando com outras 
pesquisas envolvendo esquistossomose experimen-
tal.29, 33 A esquistossomose reduziu a evolução da 
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massa corporal em machos e fêmeas, sem diferenças 
significativas entre os sexos.

Na fase crônica, o aumento do baço tem como 
origem a congestão passiva decorrente da hiper-
tensão portal.34 O peso do baço nos camundongos 
infectados foi significativamente diferente quando 
comparada com controles, entretanto, não observa-
mos diferença em relação ao sexo, mesmo as fêmeas 
estando mais parasitadas. O peso deste órgão nos 
animais infectados apresenta tendência a aumentar 
com evolução da doença, entre 90% a 100% dos 
casos.29 O baço é parte importante do sistema imu-
nológico, onde linfócitos e macrófagos ali presentes 
têm a oportunidade de entrar em contato com an-
tígenos estranhos e micro-organismos que eventual-
mente ganhem acesso à corrente sanguínea.35

Na fase crônica da doença ocorre predomínio da 
resposta imunológica do perfil Th2, que se sobressai 
à resposta Th1, que poderia provocar imunodefi-
ciência relativa.36 A IFN-γ estimula destruição in-
tracelular de micro-organismos pelas células fagocí-
ticas, assim, resposta Th1 constitui resposta normal 
às infecções bacterianas, fúngicas e virais conferindo 
resistência.36 Ao contrário, resposta Th2 associa-se 
com hipersensibilidade, pois IL-4 estimula pro-
dução de IgE pelas células B e IL-5, proliferação de 
eosinófilos.16 Desta forma, o comprometimento das 
defesas do organismo aumenta à susceptibilidade às 
infecções e determina evoluções mais rápidas e seve-
ras a quadros infecciosos que venham a se instalar. 

A modulação do sistema imune é uma das 
funções da microbiota intestinal, que têm consi-
derável importância na resistência à colonização e, 
também, participa da nutrição do hospedeiro.37 O 
trato digestório dos mamíferos abriga comunidade 
microbiana que é extremamente densa e diversa. 
Cada grama de fezes contém, aproximadamente, 
1011 micro-organismos, sendo que, os processos 
de aquisição e estabelecimento da microbiota são 
complexos, envolvendo sucessão de populações mi-
crobianas dentro de regiões específicas do intestino, 
além de interações micro-organismo/hospedeiro.36-38 

A microbiota residente de certas áreas desempen-
ha papel bem definido na manutenção da saúde.39 
A resistência à colonização pode ser definida como 
a “ação limitante” da microbiota normal na colo-
nização do intestino por micro-organismos poten-
cialmente patogênicos exógenos e indígenas, tais 
como Escherichia coli, Enterococcus, e leveduras.37 
Estudos mostram que bactéria intestinal pode causar 

doença sistêmica em indivíduos imunocomprome-
tidos, sem outras condições associadas. Isto leva a 
crer que disfunção imune promove primariamente 
alterações na microbiota intestinal e translocação de 
bactérias.1,3,40

O intestino delgado mediano, de homens e ani-
mais, contém elevadas contagens de micro-organis-
mos anaeróbios facultativos e baixas contagens de 
anaeróbios estritos.41 O cólon possui características 
de permeabilidade diferentes do intestino delgado, 
apresenta maior resistência elétrica e menor per-
meabilidade ao movimento passivo de íons. Estas 
características explicariam a maior susceptibilidade 
do intestino delgado à translocação bacteriana.1

Nos nossos resultados, a esquistossomose crônica 
modificou a microbiota dos camundongos. O grupo 
esquistossomótico, independente do sexo, apresen-
tou maior variedade e quantidade de colônias bac-
terianas nas coproculturas quando comparados ao 
controle. O que poderia ser explicado, em parte, por 
ineficiente funcionamento imunológico do trato di-
gestório, em virtude da imunomodulação, hipotro-
fia das vilosidades ou estado nutricional. Entretanto, 
sabe-se que o rompimento do equilíbrio da micro-
biota indígena contribui para excessivo crescimen-
to de determinadas bactérias, tornando fator para 
processo de translocação.42 Além disso, na presente 
investigação, observamos hipotrofia das vilosidades 
nos animais esquistossomóticos, de forma igual para 
ambos os sexos. É sabido que a forma hepatoesplêni-
ca da esquistossomose é caracterizada por fibrose he-
pática e hipertensão portal, que favorecem redução 
da altura das vilosidades intestinal.43 A hipotrofia 
das vilosidades, com mesma intensidade em ambos 
os sexos, pode explicar, de certa forma, redução da 
massa corporal em machos e fêmeas, também sem 
diferenças significativas entre os sexos.

Devido às alterações orgânicas provocadas pela 
esquistossomose no hospedeiro vertebrado, alguns 
autores sugerem presença da translocação bacteria-
na.10 Para Berg, a translocação ocorreria em três está-
gios: no primeiro estágio, bactéria transporia a mu-
cosa intestinal, alcançando linfonodos mesentéricos; 
no segundo estágio, bactéria migraria dos linfonodos 
mesentéricos para outros órgãos como fígado, baço, 
pulmões e rins; e no terceiro e último estágio, bacté-
ria se disseminaria pela cavidade peritoneal e sangue, 
provocando quadro septicêmico.44

No presente trabalho, o estudo da translocação 
bacteriana foi realizado de acordo com a literatura.45, 
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46 Observamos translocação para os linfonodos me-
sentéricos nos esquistossomóticos e controle; e para 
sangue porta, fígado, baço e sangue periférico, ape-
nas nos esquistossomóticos, principalmente fêmeas. 
A fisiologia da translocação depende do papel de 
barreira exercido pela mucosa intestinal, sendo au-
xiliada pelos componentes do sistema imune celular 
e humoral.1,3 Nos dados aqui expostos, a explicação 
para migração de bactérias para linfonodos mesen-
téricos, sangue porta, órgãos e finalmente, sangue 
periférico poderia ser devido alterações na permeabi-
lidade da barreira da mucosa intestinal, microbiota 
intestinal e estado imunológico do hospedeiro. Já 
que, segundo a literatura, algumas destas alterações 
são comuns durante a fase crônica da doença.10 

A translocação bacteriana para os linfonodos me-
sentéricos em animais saudáveis foi observada por 
pesquisadores e tem sido considerada como parte 
de estimulação normal antigênica do tecido linfói-
de associado ao intestino, mesmo na ausência de 
injúria.47 Segundo Wiest e Rath, bactérias aeróbias 
gram-negativas podem translocar com certa facilida-
de, até mesmo em indivíduos não injuriados, com 
enterócitos intactos.1 Em humanos, esse fenômeno 
além de nódulos linfáticos, raramente tem sido ob-
servado. O principal impacto fisiológico da translo-
cação bacteriana além dos nódulos linfáticos até o 
ducto torácico seria a passagem através do sistema 
retículo-endotelial do fígado, que atuaria como fil-
tro de toxinas e bactérias. Alguns autores têm relata-
do translocação de toxina através do ducto torácico 
em pacientes com falência sistêmica de órgãos.48 É 
claro que as funções hepáticas na esquistossomose 
crônica estão debilitadas, e isso poderia explicar o 
porquê da disseminação das bactérias que trans-
locam via trato digestório para outros órgãos e/ou 
corrente circulatória. A prevalência de bactérias ae-
róbias em linfonodos mesentéricos de pacientes com 
esquistossomose hepatoesplênica pode desempenhar 
papel no desenvolvimento de complicações infec-
ciosas pós-operatória. Tornando-se, assim, um dos 
motivos para o aumento da prevalência das infecções 
bacterianas em pacientes com esquistossomose sub-
metidos à cirurgia.8

A capacidade de translocação é maior em linha-
gens específicas de bactérias, como Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e Pseudo-
monas aeruginosa, que possuem maior capacida-
de de aderência e fixação ao epitélio produtor de 
muco.47 Desta forma, o trato digestório funciona 

como reservatórios de disseminação de infecção po-
tencial.47 No presente estudo, as bactérias que mais 
frequentemente translocaram foram Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis. 

A maioria dos estudos experimentais tem de-
monstrado que esquistossomose associada à bacte-
remia por Staphylococcus aureus, como também 
Escherichia coli, favorece colonização do fígado pela 
bactéria, com posterior formação de abscesso pio-
gênico, e hemoculturas nem sempre positivas.49,50 
No Egito, 6 pacientes com esquistossomose, apre-
sentavam, também, febre prolongada, sendo que 
bacteremia por Escherichia coli foi encontrada em 
5 casos, e em 1 caso foi observado infecção do trato 
urinário pela mesma bactéria.51 É provável que estas 
bactérias sejam originárias da microbiota intestinal 
dos hospedeiros, e tenham chegado ao fígado por 
translocação. Alguns autores concluíram que anae-
róbios translocam em situações em que o intestino 
se encontra estruturalmente danificado e, por isso, 
causam menor índice de complicações sépticas.52 
Estas bactérias formariam um tapete, revestindo 
a superfície mucosa, impedindo colonização por 
micróbios potencialmente invasores.52 Apesar das 
bactérias anaeróbias existirem em maior número 
em relação às bactérias aeróbias e facultativas, não 
observamos translocação por anaeróbios, o que po-
deriam ser explicado por um dano estrutural mais 
leve na esquistossomose que os observados pelos 
autores acima citados.

Embora os machos sejam mais susceptíveis que 
as fêmeas a muitos processos infecciosos, no presen-
te estudo, ocorreu maior translocação bacteriana nas 
fêmeas esquistossomóticas, mesmo estas possuindo 
peso corporal, peso esplênico, alteração da micro-
biota e morfologia semelhantes aos machos. Esse 
fato pode ser determinado pelo maior grau de pa-
rasitismo observado nas fêmeas, pela questão hor-
monal ou pela resposta imunológica frente à doença 
crônica. Foram observados apenas três casos de sepse 
nas fêmeas esquistossomóticas. Alguns estudos de-
monstram que o aumento dos níveis de IgM e IgG 
na forma hepatoesplênica, pode ser, pelo menos par-
cialmente, responsável pela maior resistência à sepse 
em esquistossomóticos.53,54 Mesmo após a esplenec-
tomia, os doentes não desenvolvem quadros sépticos 
graves no período pós-operatório, assim como não 
há registro de tais complicações, de forma significa-
tiva, durante a história de sua afecção.55 

Em conclusão, comprovamos que a esquistosso-
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mose favorece a alteração da microbiota intestinal 
e consequentemente, a incidência de translocação 
bacteriana. Este fato pode está relacionado às alte-
rações orgânicas provocadas pelo S. mansoni no hos-
pedeiro vertebrado, como redução da evolução do 
peso corporal, esplenomegalia e alterações na barrei-
ra da mucosa intestinal. Entretanto, neste estudo, as 
fêmeas esquistossomóticas apresentaram maior sus-
cetibilidade à sepse, o que poderia ser explicado pelo 
maior grau de parasitismo que influencia em maior 
alteração do estado imunológico do hospedeiro. No-
vos trabalhos, portanto, são necessários para tentar 
esclarecer esse ponto importante aqui levantado.

Conflito de interesses. Não há conflito de interesses.
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