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RESPOSTA IMUNE HUMORAL À VACINA ANTI.TIFOíDICA EM
ESOUISTOSSOMOSE MANSÔNICA HÉPATO.ESPLÊNICA

Maria Aparecida SHIKANAI YASUDA (l), Paulo Hideki YASUDA (2), Rubens Guimarães FERRI (g)*,
Euclides Ayres de CASTILHO (4) e Mário SHIROMA (t)

RE SUMO

Aglutininas anti-tifoídicas contra o antígeno H e hemaglutininas contra o¡s
antígenos o e vi foram medida,s em dois grupos, constituídos d.e 15 pacientes com
esquistossomose hépato-esplênica compensada e 15 ind.ivÍduos não esquistossomó-
ticos" Todos receberam 3 doses de vacina anti-tifoídica. A pesquisa de anticorpos
foi realizad.a em 5 perÍodos, nos dias: ?.", 14.o, 2L.o, 2B.o e 4gp após a pnmeira
dose da vacina. Os nÍveis de aglutininas anti H foram significantemente maiores
nos esquistossomóticos. os nÍveis de hemaglutininas anti-o e anti-vi foram se-
melhantes em ambos ols grutr)os,

No estudo de bacteremias prolongadas cau-
sadas pela Salmonella em pacientes com es-
quistossomose mansônica, na forma hépato-es.
plênica, destacam-se alguns trabalhos que con-
tribuiram para o esclarecimento de aspegtos
clínicos atípicos e patogenéticos desta assoìcía-
çã,o. O encontro da bactéria no interior e prin-
cipalmente, no tegumento do verrne por
YOUNG & col.20 permitiu.explicar o curso pro-
longado da doença, as bacteremias intermiten-
tes, a menor sensibilidade da Salmonella à
ação de antibiótícos .,in vitro" e à,s veze,s, .,in
vivo" e a cura de pacientes, com eliminação
da bactéria e do S. mansoni pela utilização de
drogas esquistossomicidas. A deficiência na des-
truição intracelular da Salmonella em camun-
dongos com esquistossomose hépato-esplênica ts,

quando comparados a um grupo controle, ao
lado da descriçáo da diminuição da atividade
anti-bacteriana em soros de portadores de es-
quistossomose hépato-esplênica 1a, mostram que
também uma alteração da resposta imune do
hospedeiro está presente nesta peculiar intera-
ção hospedeiro-parasita.

cDU 616.927
6t6.995 ,122

INTRODUçÃO

Um dos aspectos ainda obscuro nestes pa-
cientes relaciona-se à sua resposta humoral à
Saknonella. Assim, baixos níveis de aglutininas
anti-tifoídicas, principalmente anti,O, sáo des-
critos em portadores da forma hépato-esplêni-
ca acometidos pela enterobactéria por TEIXEI-
RA 17 e NEVES & col. 12. Em contraposição a
estas, estão as seguintes observações: l) a pre-
sença de aglutininas anti.tifoídicas em tÍtulos
sugestivos d.o diagnóstico da bacteremia, em
100% dos pacientes analisados por FERREIRA
& col.a; 2) o relato de maior freqüência de an-
ticorpos contra os antígenos da S. úyphi1ó, em
tÍtulos - L/20, em pacientes com esquistosso-
mose hépato-esplênica, sem bacteremia e não
imunizados artificialmente, quando compara-
dos a um g¡upo controle.

Com objetivo de verificar se deficiência na
resposta imune humoral aos antÍgenos H, O e
Vi da S. typhi estaria presente em pacientes
com esquistossomose hépato-esplênica, imuniza-
mos um grupo destes pacientes e um grupo
controle, sem aglutininas prévias contra os an-
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tígenos citados, utilizando a vacina anti-tifoí-
dica como estímulo antigênico padronizado.

CASUÍSTICA E MÉTODOS

Pacientes

Forarn selecionados dois grupos de indiví-
duos, cujos soros não apÌesentavam aglutini-
nas anti-tifoídicas (diluiçãa L/2), pareados por
sexo e idade: 1) portadores de esquistossomo-
se na forma hépato-esplênica cornpensada com
exame parasitológico de fezes positivo para
ovos de S. mansoni; 2) controles não esquis-
tossomóticos, sem hépato-esplenomegalia, sem
doefiça aparente e negativos à reação de es-
quiÊtossomina e à pesquisa de ovos de S. man
soni ao exame parasitológico de fezes.

Imunizagão

Foi utilizada vacina anti-tifoídica prepara,
da no Instituto Manguinhos a partir da cepa
Tf, da S. tyf¡hi, rica em antígeno Vi, contendo
1 bilhão de germes por ml. Três doses foram
aplicadas por via subcutânea, sendo a 2.', ?
dias e a 3.', 21 dias após a 1.'.

Reações SorológÍcas

Foram realizadas: reação de Widal para
pesquisa de anticorpos contra o antígeno H
e reação de hemaglutinação passiva, para
pesquisa semelhante com antígeno O e Vi. A.s

a^rnostras de sangue foram colhidas em 5 pe-
ríodos: 7;o; Låsi 2Lp;28:" e 49.o dia da 1." dose
da vacina (Lp,2:o, 3p, 49 e 5.o períodos).

A titulação das aglutininas foi feita a par-
tir da diluiçfu de L/40 pata o antígeno H, antes
e após o tratamento dos soros por 2 mercaptoe-
tanol (2ME), Eastman-I(odak, segundo a técni-
ca descrita por DEUTSCH & MORTON2. A he-
maglutinação passiva contra os antígenos O e
Vi foi executada segundo as técnicas de NE-
TER lt e LANDY & LAMB 8, a partir da dilui-
ção de 1"/5 dos soros antes e após o tratamen-
to por zME, segundo a técnica já referidaz.

CronnatografÍa

Análise das classes de imuneglobulinas en-
volvidas na produçáo dos anticorpos, foi feita
por meio de: 1) cromatografia dos soros com

altos títulos de anticorpos, após precipitação
dos mesmos com sulfato de amônio, em colu-
nas de DEAE celulose e Sephadex G-200; 2)
reaçáo de imunodifusão radial com antissoro's
especÍficos anti-J¿ e anti-y para quantificação de
IgM e IgG presentes nas frações; 3) reaçã,o de
hemaglutinação antes e após tratarnento com
2ME das frações obtidas e concentradas me-
diante diálise em ,soluçã,o a 5A% de goma ará-
þica dissolvida em tampão veronal-acetato; 4)
reaçã"o de imunodifusão contra o antígeno O da
Salmonella de soros absorvidos com soro de
coelho anti-IgM.

Análise estatística

Cor¡,siderando o esquema de amostras em.
parelhadas, avaliou-se a eficiência estatÍstica
deste desenho experimental através da deter-
minação do coeficiente de conelação para a va-
riável "resposta" (ariticorpos contra os antÍge,
nos II, O, Vi) entre esquistossomóticos e con.
troles. Como na maioria das situações, os coe-
ficientes de correlação foram de pequenas mag-
nitudes, concluiu-se pela não relevância do em-
parelhamento e se adctou um modelo de aruí-
lise multivariada - "profile analysis" - para
dois grupos, com a variável resposta observada
transformada em log (x * 1) tendo sido x con-
siderado como a recíproca das diluições usa-
das, em cinco períodos, tendo como estatística-
teste aquela devida a HOTELLING t¡.

RESULTADOS

Aglutininas anùi.H - Altos títulos de anti-
corpos foram detectados em ambos os grupos,
sendo que no grupo controle os títulos máxi-
mos encontrados forarn de 10240 e 5120, restrÞc-
tivamentg em amostras obtidas no 2.o e no 3p
perÍodo e no grupo de esquistossomóticos, de
40960 e 81960, no 3." e no 4.'período, respec-
tivamente. As médias geométricas da recípro-
ca das diluições (M.G.R.D.) em ambos o,s gru-
pos, nos 5 períodos, estão apresentadas na Ta-
loela I e na Fig, 1. A análise estatística (Tabela
II) mostrou diferença estatistiqamente signifi-
cante: a) entre os 2 grupos e b) em relação à
variável tempo de imunização.

Comparações univariadas (estatística F)
entre os vários períodos dos dois grupos mos-
traram que estes diferiram significantemente
nosperíodosBe4.
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TABELÁ, I
Distribuição das M'G.R.D. dos diferentes tipos de antÍcorpos (média geométrica dâ recÍproca das diluições), segunalo grupo

e [empo

Anticorpos
contra os
antígenos

H
sem zME

o
sem 2ME

vi
com 2ME

Grupo

II
com zME

c* r

o
com 2ME

vi
com zME

2,07

2,05

* : Esquistossomótico
** = Controle

1,48

7,26

TA,BELA II
NÍveis de significância d.escritivos, segundo hipóteses testadas

1,60

1,49

.Anticorpos
contra

antfgenos

3,23

2,98

0,42

0,45

Médias nos tempos:

1,50

0,00

0,05

H sem 2ME
Vi se¡n 2ME
O sem zME
H com zME
Vi com zME

1,68

t,77

û,54

0,20

Dife'rença Diferença
entre entre

grupos tempos

3,49

2,81

0,83

0,54

' estatisticamente significante

1Ea

0,05

0,00

A maior parte dos anticorpos contra o an-
tigeno II em amostras de ,soros de ambos os
grupos obtidas no lp, 2p, Bp, 4.o e 5p períod.os,
foram sensíveis à ação do 2ME, porém houve
tendência à diminuição deste porcentual à me-
dida que aumentou o tempo de imu,nização
(Tabelas I, II e Fig. 2). Houve diferença esta-
tisticamente significante em relaçáo à variável
tempo de imunizaçáo mas os d,ois grupos fo-
ram semelhantes quanto aos niveis de agluti-
nÍnas resi,stentes à ação do 2ME.

Hemagluúininas anti.O - O título máximo
de hemaglutininas anti-O detectado no grupo
de esquistossomóticos foi de 820, em amosüra
obtida no 3r período e de 160, no grupo con-
trole, em amostra obtida no 2p período. Os
tÍtulos de anticorpos foram semelhantes nos
dois grupos (Tabela I e Fig. 2), havendo di-

200

0,03*

0,31

0,50

0,54

0,52

1,58

r,63

0,57

0,20

3,49

2,81

1,18

0,97

0,01*

0,13

0,01*
0,01*
0,96

1,66

¡.+o

0,00

0,00

Interaçáo
grupo x
tempo

1,?0

1,52

ferença estatisticarnente significante, em rela-
ção ao tempo de imunização.

Os anticorpos anti-O foram quase na sua
totalidade, em qualquer perÍodo analisado, sen-
sÍveis à ação do 2ME e em títulos semelhantes
nos dois grupos (Tabelas f, II e Fig. 2).

Hemaglutininas anti.Vi - O tÍtulo máximo
de hemaglutininas anti-Vi no grupo esquistos-
somótico foi de 320 em amostras obtidas no
Lp, 2.o. 3;o e 4.o períodos. No grupo controle,
o título máximo foi de 160, em amostras obti-
das no lto e 3p períodos e, em amostras obti-
das no 2:o, 4p e 5." perlodos. Como se pode
ver na Tabela II e FÍg. B, não hotrve diferen-
ça nem entre os grupos nem em relaçáo ao tem_
po de imunizagão quanto aos títulos destes anti-
corpos.

No grupo esquistossomótico, B pacientes
apresentaram aglutininas na sua maior parte,
resistentes à ação do 2ME desde o 1.o ao 5p pe-
ríodo e 1 p'acÍente, no 4." e 5s períod.os e, no
grupo co'ntrole, I indivíduo também as apre-
sentou, a partir ¿e 3.o período. No,s dois gru-
pos, no entanto, as hemaglutininas foram, em
geral, sensÍveis à açáo do 2ME (Tabela I). O
comportamento destles anticorpos foi seme-
lhante em relação às variáveis grupo e tempo
de imunização.

0,52

0,11

2,66

1,69

0,92

0,14

0,2r
0,99

0,54

0,99

7,29

0,00

0,00

1,58
144

0,59
0,25

0,66

0,00

0,05

0,53

0,21
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Fig. 1 - Dist¡ibuiçã,o dâs M.G.R.D. (médias geo_
métrica,s das reciprocas das diluições) de agtutini_
nas anti-H, antes e após tratamento com 2ME, nos
grupos esquÍstossomótico e controle, segund.o o pe.

rÍodo de imunização (1,2,9,4,8)

-E--- c

Fr E-tE
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Classe de anticorpo envolv¡da - Após eluição
das frações da coluna de DEAE celulose e de
Sephadex G-200, elas foram concentradas e

3a
PERíODO

Fte. 2 - Distribuigão das M.G.R,.D- (méalias geo.
métricas dås ¡ecfprocas das diluições d.e hemaglu-
tininas anti-O, antes e após tratammto com 2ME,
nos grupos esquistossomótico e controle, segundo

o perÍodo de imunização (1,2,9,4,5)

anali,sadas por: 1) imunodifusáo radial para
quantificaçáo de IgG e IgM; 2) hemaglutinação,
contra o antígeno O. Separaram.se 17 frações
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com altos títulos de anticorpos, sendo que em
quatro se identificou apenas IgG e em 18, mis-
tura de IgG e IgM.

O tratamento destas 1? frações por 2ME
antes e após a titulação de hemaglutininas an-
ti-O revelou: 1) ausência de queda de títulos
após tratamento com 2ME na.s quatro, frações
contendo apenas IgG; 2) queda de mais de 2
diluições no tÍtulo de hemaglutininas após tra-
tamento com 2ME em 11 das 18 frações con-
tendo mistura de IgG + IgM.

No mesmo sentido, a absorção de 4 soros
com altos títulos de hemaglutininas anti.O,
constituidos por mistura de IgG + IgM com
soro de coelho antilgM, mostrou que tais he-
maglutininas desapareceram após a absorção.
Nos mesmos soro,s, precipitinas presentes à
imunodifusão contra o antígeno O, desapare-
ceram após a absorção.

DISCUSSÃO

A presença de antígenos comuns entre S.
typhi e S. mansoni poderia ter relação com a
baixa freqüência de anticorpos anti-O detecta-
dos em pacientes corn esqui,sto,ssomose hépato-
esplênica e bacteremia pela Salmonella 12. No
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PERíODO

Fig. 3 - Distribuição dâs M.G.R,.D. (médias geo-
métricas das recíprocas das diluições) de hemaglu-
tininas anti"Vi, antes e após tratamento com zME,
nos grupos esquistossomótico e controle, segundo o

perfodo de imunizaçáo (1,2,3,4,5)

entanto, a semelhanEa entre os títulos de he-
maglutininas anti.O encontrados nos grupos de
esquistossomóticos e controles sugere não ser
esta a explicação mais provável. Uma das cau-
sas responsáveis pela baixa freqüência obser-
vada destes anticorpos seria, possivelmente, a
não inclusáo de antígenos d,as espécies estuda-
das (ou de grupos com antígenos semelhantes)
na reação de Tffidal, já que várias espécies de
Salmonella relatadas 12, náo apresentam de-
terminantes antigênicos comuns à S. typhi. Por
outro lado, os títulos aumentados de aglutini-
nas anti-H observados no grupo de esquistos-
somóticos confirmam nossos resultados ante-
riormente relatados numa população não imu-
nizada artificialmente 16, Fugerindo alguma al-
teração no sistema controlador da síntese des-
tes anticorpos.

A baixa prevalência de anticorpos anti-ti-
foídicos em 3 pacientes com esquistossomose
hépato esplênica imunizados por GOHAR, &,
col.s contra vacina constituída por antígenos
de S. typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi ts e
comparados a grupo esplenectomizado e grupo
normal pode ser explicada pelo pequeno núme-
ro de paclente,s estudados, fato aliás, já lem-
brado pelos Autores.
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A presença concomitante de hemaglutini-
nas anti-Vi e anti-O nos mesmos pacientes
após imunização com vacina rica em antígeno
Vi, em títulos diferentes e sem que ars primei-
ras tivessem interferido na presença das ou-
tras, mostrou que anticorpos anti-Vi náo devem
ser 06 responsáveis pela baixa positividade de
anticorpos contra o antígeno O em esquistosso-
móticos hépato-esplênicos com bacteremia pro-
longada pela Salmonella.

Apesar de que o trata,rnento dos anticorpos
com 2ME, não se constitua no método mais
adequado para verificar a presença de IgM, os
nÍveis semelhantes de anticorpos anti-O e anti-
Vi antes e após tratamento com 2ME, no"s do s
grupos, não sugere qualquer deficiência desra
classe de imuneglobulina, que por ser alta.men-
te bactericid.a contra a Salmonella, seria res-
ponsável, segundo alguns Autores, pelo estado
de porta.dor crônico. em i,ndivÍd.uos náo esquis.
tossomóticos. O mesmo se pode dizer das aglu-
tininas anti-H que estão aumentadas nos pa-
cientes com esquistossomose, possivelmente
por anticorpos sensíveis ao, 2ME. posterior_
mente, porém, tem-se demonstrado que talvez
a IgA anti:Vi e não a IgM, estarja mais relacio-
nada ao estado do,portadorz.

Alterações de várias expressões da respos-
ta imune tem sido relatadas na esquistossomo-
se mansônica crônica humana e experimental,
entrt as quais citarnos: diminuição da respos-
ta bactericida no soro contra Satrmonella la. de-
ficiência na eliminação do antíg"no ¡¡gs r; de_
ficiência na eliminação intracelular da Safuno-
nella no baço ts. aumento d.a capacidade de sín-
tese de anticorpos contra a hemácia de carnei-
ro 10 e de anticorpos inespecÍficos 3; presença
de fenômenos imuno-reguladores a mitógenos
inespecíficos, a antígenos do S. mansoni e a ou-
tros antígenos (SK-SD, toxóide fsffl¡içe) r,l,rr.

Todos estes fatos sugerem que a exacerba-
ção dos títulos de aglutininas anti-H possa ser
explicada pelos mecanismos de modulação pre-
sentes em pacientes esquistossomóticos para
regular a resposta imune contra os antígenos
de S. mansoni. Somos forçados a lembrar que
o lipopolissacáride (Òomo parte da vacina), po-
deria ter contribuÍdo para a obtenção dos re-
sultados já que a ele se atribui propriedade de
ativação ou supressão da produção de anticor-
pos. No presente trabalho, a resposta do es-
quistossomótico ao antlgeno O, ao qual se atri-

bui timo dependência no estÍmulo à síntese de
anticorpos, foi semelhante à do grupo conrro-
le. Quanto ao antígeno H, ao qual se atribui
independência do timo na produção de anti-
corpos, os títulos foram maiores no grupo es-
quistossomótico. Não se tem, no homem, dados
definitivos sobre tais meca,nismos de atuação
destes antigenos. No estudo de yOSHINO &
col. le, que imunizaram pacientes imunodeficien-
tes ou imunodeprimidos por corticosteróides,
com flagelina de outra Salmonella, a, S. ade.
laide, os Autores sugerirarn que este antígeno
seja timo independente.

SUMMARY

Humoral imnrune response to úyphoid vaccine
in hepatesplenic Schistosomiasis patÍenús

T¡4phoid "H" agglutinins and
hemagglutinins were measured in lb schistoso-
miasis patients (hepatesplenic stage) sera and
in 15 control sera, paired according to sex and
age. AII patients recei,ved three doses of ty-
phoid vaccine and antibodies to S. typhi were
assessed by Widal agglutination test on days
0,7, 14,21,28, and 49 after the first immuni-
zing shot.

Both groups did not differ in antibody res-
ponse to "O" and "Vi" hemagglutinins: Higher
antibody titers to "H" agglutinins ,were found
for the schistosomiasis group.
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