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O aparelho digestivo pela sua própria natureza está em permanente contato
com agentes e substâncias do meio externo. Além de cumprir com a função de
processamento, seleção e absorção de nutrientes, o sistema digestivo deve evitar que
agentes ou substâncias estranhas consigam se incorporar no organismo.

O ambiente do aparelho digestivo é geralmente hostil para a maioria dos agentes
infecciosos. Alguns microrganismos porém têm conseguido se adaptar e o meio
digestivo lhes favorece. Estas circunstâncias fazem dele uma das mais prováveis
portas de entrada assim como local de infecção por parte de muitos agentes
infecciosos tanto primários como secundários.

Esta apresentação revisa os mecanismos de defesa, especialmente os mecanis-
mos específicos, relacionados com o sistema imune. Embora, não podemos deixar
de mencionar as defesas inespecíficas, já que mecanismos não específicos são
independentes e atuam de forma sinérgica.

Alguns dos mecanismos de proteção que não são específicos estão diretamente
relacionados com a estrutura básica e com o próprio funcionamento do sistema
digestivo. Outros mecanismos de defesa mais especializados e os específicos
dependem mais do sistema imunitário e adaptativo da ave.

Mecanismos inespecíficos

Se relacionam com a estrutura e funcionamento próprio do aparelho digestivo.
Alguns destes mecanismos são:

• Barreiras físicas: estão representados pela própria estrutura do tubo digestivo, a
presença de muco e a motilidade permanente.

• Condições físico-químicas: a função digestiva necessita de condições diversas
e muitas vezes de mudanças fortes. O pH do meio digestivo muda desde
condições extremas de ácidos no pró-ventrículo, até a alcalinidade no duodeno.

• A presença de agentes tensoativos (na bílis) e de enzimas diversas fazem do
meio ambiente do aparelho digestivo um lugar difícil para muitos dos agentes
infecciosos.

• O meio digestivo não é estéril, muito pelo contrário, num animal sadio, a
presença de flora bacteriana equilibrada é um fator muito eficaz para manter
longe muitos agentes infecciosos.

• Se um antígeno sobrevive à degradação físico-química no lúmem intestinal,
ainda deve ultrapassar outros obstáculos. O peristaltismo mantém os antígenos
em movimento, diminuindo o tempo de contato e a possível adesão ao epitélio.
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• A presença de uma capa de muco secretada no epitélio representa outro
obstáculo que impede o contato e a adesão. O muco contém também moléculas
de glicoproteínas similares às da membrana epitelial que podem “enganar” as
bactérias para que elas se adirem em falso.

• A película de muco também serve como estrutura física para manter as
Imunoglobulinas A (IgA) perto do epitélio.

Inflamação intestinal

A inflamação intestinal é um mecanismo não específico. Normalmente o tecido
intestinal mostra o estado que poderia ser chamado de “inflamação fisiológica”, já
que sempre estão presentes numa grande quantidade de leucócitos nos tecidos
subepiteliais, inclusive entre as células epiteliais. O anterior tem explicação pela
resposta do sistema imune à presença de antígenos provenientes nos componentes
da dieta ou provenientes das bactérias do lúmem intestinal. A Figura 1 mostra os
diversos componentes que interagem na regulação da inflamação intestinal.
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Figura 1 — Modelo de homeostasia intestinal onde todos os
tipos de células estão interatuando e também com
a matriz extracelular para manter um estado de
inflamação fisiológica. Neste modelo, qualquer
disfunção de um dos componentes trará como
resultado alterações de tipo patológico. (Adaptado
de: Fiochi, Claudio. Intestinal Inflamation. American
Phisiological Society Journal)
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A inflamação intestinal é um processo complexo e altamente regulado, já que um
processo inflamatório intestinal exaltado pode chegar a ter conseqüências negativas
na produtividade da ave, inclusive pode-se converter por si própria num processo
patológico que irá necessitar de tratamento.

No inicio acreditava-se que na inflamação intestinal as células do sistema imune
eram as únicas “jogadoras” ativas, causando a destruição de outras células e dos
agentes infecciosos, no entanto as células tinham um comportamento passivo na
mucosa. Hoje se sabe que a inflamação é um jogo complexo, resultante da interação
entre células não imunes, várias células do sistema imune e, inclusive, componentes
extracelulares como as proteínas estruturais da matriz do tecido digestivo.

As células epiteliais, não são mais consideradas como simples observadoras
dentro dos mecanismos de inflamação. Algumas de suas propriedades comprovadas
são as seguintes:

• Tem a capacidade de apresentar os antígenos aos linfócitos T. Esta propriedade
acreditava-se limitada aos macrófagos “profissionais”, no caso das aves, aos
heterófilos.

• Estão em capacidade de produzir e secretar citoquinas que regulam a presença
e proliferação de células mononucleares na lâmina própria do epitélio intestinal.

• Podem expressar moléculas nas suas membranas que sirvam como pontos de
adesão aos leucócitos.

Este intercâmbio recíproco de informação e regulação de atividades é parte
importante para os mecanismos de inflamação.

As células mesenquimais, os fibroblastos e outros componentes que eram
simplesmente considerados como estruturais, podem também secretar citoquinas,
recrutando a presença de leucócitos.

Adicionalmente, estas células podem mudar a estrutura da sua superfície, ou
produzir fibras que favorecem a adesão, favorecendo a sobrevivência de vários tipos
de leucócitos.

As células epiteliais além de representar um obstáculo físico, também regulam o
tráfico de eletrólitos nos dois sentidos. As duas funções podem se ver seriamente
alteradas durante o processo inflamatório aumentado.

• Nos casos de resposta exagerada, as células epiteliais podem responder
mudando a função de absorção e permeabilidade seletiva. Esta alteração pode
ser a causa da má absorção dos nutrientes, o anterior ligado a alterações da
motilidade resultam num trânsito rápido.

• Nas respostas inflamatórias exageradas, uma alta liberação de citoquinas por
parte das células epiteliais resulta numa excessiva migração de macrófagos até
o epitélio e desde o epitélio até a luz intestinal. A passagem de um macrófago
através do epitélio é rapidamente reparada, assim normalmente não se perde
a barreira física. No caso de uma migração massiva, pode-se apresentar
descontinuidades na linha epitelial que depois pela adição de outros fatores
agressores podem se transformar em significativas.

3



Mecanismos imunes específicos

Alguns dos mecanismos específicos a serem discutidos são os seguintes:
As imunoglubolinas (anticorpos) presentes no epitélio intestinal
Células do sistema imune presentes no intestino e sítios de localização.
Agregados linfóides, as placas de Peyer e as tonsilas cecais.
Localização e função de células especializadas: as “células M”.

As imunoglubolinas

Os frangos apresentam altos níveis e imunoglubolinas secretórias no intestino,
principalmente IgA e alguns níveis de IgM. A imunoglobulina A (IgA), chamada também
imunoglobulina secretória, é produzida por plasmócitos A que se encontram em baixo
do epitélio digestivo. É interessante notar que os plasmócitos A representam a grande
maioria dos plasmócitos presentes nesta zona. A IgA é considerada como a principal
responsável pela imunidade humoral local.

Apesar de ocasionalmente se encontrarem níveis de IgG no intestino, acredita-se
que a sua presença se deve a fugas da circulação linfática devido a alterações da
permeabilidade durante a inflamação.

As moléculas originais de IgA são excretadas pelos plasmócitos, se acumulando
na área da lâmina própria do intestino. Desde aí são tomadas em forma ativa
por receptores específicos localizados na superfície interior das células epiteliais.
Mediante um mecanismo de endotocitose as moléculas de IgA são incorporadas
no interior do citoplasma, transportadas até o outro extremo da célula, e depois
excretadas até a luz intestinal. Mas agora acoplada com uma molécula maior
denominada “peça secretória”. A peça secretória que no início fazia parte do
receptor na membrana celular, serve agora para brindar estabilidade adicional à IgA,
protegendo-a da ação das enzimas e de outros fatores químicos presentes na luz
intestinal.

Lamm et al, demonstraram através de experiências que as IgA têm um papel
importante, não só pela sua presença nas secreções epiteliais, mas também que a
sua atividade se realiza no espaço subepitelial e no interior da célula epitelial:

• Função secretória de antígenos : Levando em conta as experiências de Lamm,
as IgA liberadas dos plasmócitos na área em baixo do epitélio, podem capturar
antígenos que tenham ultrapassado de alguma forma a barreira física do epitélio.
Estes antígenos uma vez ligados são transportados junto com a IgA ao interior da
célula epitelial e depois “deportados” novamente até a luz intestinal. Este sistema
tem a vantagem de eliminar antígenos antes que estes consigam chegar à
circulação sistêmica, além de não induzir respostas inflamatórias, nem a ativação
do complemento, nem respostas de tipo alérgico, como acontece quando os
antígenos são ligados por IgG, IgM ou IgE.

• Função intracelular : Durante sua passagem pelo citoplasma, as IgA podem
interagir com as moléculas virais que estão sendo replicadas, no caso da célula
epitelial estar infectada. Seguindo o modelo proposto por Lamm, a função
protetora da IgA é tripla. As moléculas excretadas na luz intestinal atuam como
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barreira inicial de exclusão ajudando a evitar que os antígenos se adirem e
penetrem o epitélio. Esta função está orientada a prevenir a infeção.

Se os mecanismos anteriores falham, a infeção da mucosa pode se estabelecer, aí
se espera um incremento na formação de IgA local, então os mecanismos de excreção
e intracelulares entram no jogo ajudando, juntamente com outras respostas imunes,
no controle da infeção.

Este modelo nos apresenta a função da IgA além de seu papel tradicional de
prevenir a infeção pela sua presença nas secreções epiteliais.

Nos frangos existe também um alto nível de secreção de IgA através da bílis. A
eliminação hepática, além de proteger as vias biliares, é também altamente efetiva
para retirar IgA da circulação sangüínea até a luz intestinal.

Os linfócitos no aparelho digestivo

Os linfócitos B e os T estão amplamente distribuídos no intestino, e cada um deles
está representado por diferentes tipos de sub-populações. Estas sub-populações por
sua parte têm características morfológicas e funções diferentes dentro do sistema de
defesa intestinal.

Linfócitos intraepiteliais

Existe uma sub-população bem definida de linfócitos T que está em estreito contato
com as células epiteliais. Esta sub-população de linfócitos tem sido denominada
células γ δ T pelo tipo de receptores celulares na sua superfície. Esta característica,
diferencia-os dos linfócitos T circulatórios que na sua maioria são células α β T . As
células γ δ T dos frangos estão presentes no intestino e no baço.

A presença dos linfócitos intra-epiteliais não depende da existência ou ausência
de antígenos, já que animais criados em ambientes estéreis e/ou com alimentação
parenteral, apresentam uma distribuição similar deste tipo de linfócitos T.

A função dos linfócitos intraepiteliais não tem sido ainda totalmente definida, porém
se tem a evidência experimental das seguintes funções:

• Regulam a multiplicação e diferenciação das células epiteliais

• Regulam a presença e ativação dos linfócitos B e plasmocitos no tecido
subepitelial

• Podem expressar atividade citotóxica, tendo um papel na eliminação das células
infectadas ou alteradas.

A função de promover e regular, por parte dos linfócitos intraepiteliais sobre
as células do epitélio intestinal, pode se explicar porque em muitas doenças
imunosupressoras, se apresenta de maneira simultânea ou síndrome de absorção
ruim.
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Os tecidos linfáticos associados ao intestino

A magnitude e a distribuição das outras sub-populações de linfócitos é determinada
pela presença de antígenos. Animais criados em ambientes estéreis e/ou com
alimentação parental, apresentam muito pouco desenvolvimento e até ausência de
várias das populações linfocitárias. A maturação do sistema imune do aparelho
digestivo é dependente da exposição aos antígenos. Tanto a imunidade humoral como
a celular no intestino estão determinadas na sua grande maioria pelos fenômenos de
resposta imune gerados nestes centros linfóides.

Numa ave normal, o desenvolvimento e a distribuição da maioria da população
linfóide do intestino se determina pela interação entre antígenos e certos núcleos de
população linfóide básica: O proventrículo, as placas de Peyer (PP), o divertículo de
Meckel (DM) e as tonsilas cecais (TC).

Lâmina própria com
células plasmáticas.

Epitélio da cúpula
Contém células M

Epitélio digitado com
células produtoras de muco.

Coroa com
Linfócitos BNúcleo folicular com

Linfócitos B

Região interfolicular com
linfócitos T

Figura 2 — Desenho esquemático de uma placa de Peyer que mostra
o epitélio especial da cúpula. Este epitélio possui células
especializadas na captura e transporte de antígenos (CELULAS
M), e para facilitar o contato, carece de células produtoras de
muco. (Adaptado de McDonald, T. Otogeny of the Immune
System of the GuCRC press, 1990).

As PP nos frangos não apresentam uma diferenciação estrutural tão marcada e
permanente como nos mamíferos, mas a sua funcionalidade é evidente. Tanto as
PP como as TC são lugares para as “tomada de amostras”. Para que a tomada de
amostras de antígenos desde a luz intestinal possa se realizar de forma efetiva, o
epitélio que está recobrindo a área deve ter sofrido modificações na sua estrutura
e na sua composição molecular: a mudança mais notória é a ausência das células
produtoras de muco. A estrutura do epitélio se faz menos curvo adquirindo uma forma
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de cúpula sobressalente. Desta maneira se elimina a barreira física, facilitando o
contato e adesão do vírus e das bactérias.

Jeurissen et al, tem investigado o desenvolvimento dos tecidos linfóides do frango.
Segundo seus artigos, no frango, o epitélio sobre as áreas de acumulação de
linfócitos, está ricamente infiltrado por linfócitos epiteliais. A presença dos linfócitos
epiteliais nestas áreas se faz evidente a partir do dia 20 de incubação e continua
se desenvolvendo de forma continua até as 12 semanas de idade. Na ave de 12
semanas a quantidade de linfócitos intra-epiteliais é tão elevada que o epitélio parece
pseudo-estratificado. 70–80% são linfócitos T, e 20–30% são células B e um baixo
porcentagem está representado por um outro tipo de leucócitos.

No intestino do frango aos 5 dias de idade as TC são visíveis macroscopica-
mente. Neste momento já contém linfócitos B que expressam IgA, IgM e IgG, e
alguns plasmócitos produzindo ativamente IgA e IgM. O tamanho das TC continua
aumentando gradualmente ao mesmo tempo que a proporção de células plasmáticas
aumenta consideravelmente. As PP também aumentam gradualmente, pudendo ser
diferenciadas aos 10 dias de idade. A TC e as PP conseguem seu desenvolvimento
maior entre as 12 e 16 semanas de idade. Desde as 20 semanas de idade as PP
involucionam gradualmente até que as 52 a 58 semanas podem chegar a ser pouco
ou nada notórias na maioria das aves.

As funções gerais dos centros linfóides associados ao intestino são:

• Lugares de apresentação de antígenos ao sistema imune

• Produção de anticorpos

• Ativação da imunidade celular.

As células M

O epitélio da cúpula possui entre as suas células um componente altamente espe-
cializado do sistema imune intestinal que são as células M . (Células microdigitadas).
Estas células estão situadas em lugares estratégicos no epitélio intestinal, onde os
antígenos capturados são passados imediatamente aos linfócitos B e T para iniciar a
resposta imune.

As células M incorporam e transportam moléculas de grande tamanho e microor-
ganismos inteiros. A ausência de lisosomas no seu citoplasma lhe permite passar
estes antígenos intatos em direção ao interior, fazendo com que sejam entregues em
forma direta aos linfócitos T e B presentes embaixo do epitélio.

As células M parecem ser enterócitos que têm sido modificadas no seu
desenvolvimento pela presença linfócitos B em seu contato estreito. A aparição
de células M está determinada pela presença destes linfócitos B, que por sua vez
depende, da presença de antígenos de desafio.

A existência das células M tem sido claramente demonstrado em frangos nas
placas de Peyer em 1986, nas tonsilas cecais em 1995 e no divertículo de Meckel em
1999. Porém, os mecanismos exatos de como elas trabalham e seu nível de interação
com outras células não tem sido comparados com as dos mamíferos. Jereussen
reportou em 1999, que as células M do frango não são mais ativas na incorporação
de macromoléculas, que os esterócitos normais.
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Alguns microorganismos tem desenvolvido estratégias de adaptação para o uso
das células M como porta de entrada. Sabe se que nos mamíferos as Salmonellas,
vários tipos de reovirus e algumas cepas patogênicas de E. coli usam esta porta de
entrada para estabelecer infecções generalizadas.

As células M têm desenvolvido um grande interesse pelo seu uso potencial como
meio de entrega de antígenos para vacinas propriamente desenhadas para ser
administradas por via digestiva.

Linfócitos e plasmócitos

Cerca de 16% das células da PP são linfócitos B que expressam IgA. A distribuição
de células IgA em outros lugares do organismo do frango é muito baixa: 0,6% no baço,
0,2% na sangue e 0,1% na bursa. O contato com antígenos de origem intestinal nas
PP e nas TC desencadeia a ativação e maturação de linfócitos B em direção aos
plasmócitos B produtores de imunoglobulinas específicas contra o antígeno ativador.

Os linfócitos B que se encontram na área imediata das células M, ainda estão
em estado não diferenciado, o que indica que este é um lugar de maturação
e diferenciação dirigida pela resposta imune aos antígenos incorporados pelas
células M.

As células plasmáticas, são linfócitos B já bem diferenciados. Na sua maioria
são produtores de IgA e se encontram amplamente distribuídos na lâmina própria
do epitélio. Também é notória a presença de plasmócitos M,G, e E. A composição
da população de plasmócitos está influenciada e pode mudar rapidamente durante o
desenvolvimento de uma resposta inflamatória.

A seqüência genética das diferentes linhas de frangos determina também as
diferentes distribuições das sub-populações de linfócitos presentes no intestino. Por
tal razão diferentes linhas genéticas manifestam diferentes níveis de resistência a
diversos agentes infecciosos intestinais.

Linfócitos T

Já mencionamos a ampla distribuição das células no epitélio intestinal, que
representam a maioria das células intra-epiteliais. Na lâmina própria do intestino, junto
com os plasmócitos se encontra uma subpopulação de células T que ajudam e que
regulam. Estas células são um importante suporte para manter a produção de IgA por
meio da liberação de citoquinas ativadoras.

Nas PP e nas TC, assim como nos núcleos de linfócitos do proventrículo, as células
T estão em permanente interação com as células que apresentam antígenos.

De fato os agregados linfóides intestinais são os lugares onde se processam a
maioria das respostas aos antígenos provenientes do tubo digestivo.

Outras células: macrófagos, células de Mast

No intestino não inflamado, os macrófagos representam uma baixa porcentagem
da população de leucócitos. A porcentagem pode variar entre 1 a 5%. Sua presença
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se incrementa na medida em que a resposta inflamatória aumenta como resultado da
liberação de citoquinas pelas outras células imunes e não imunes do tecido digestivo.

Os macrófagos aviares representam uma importante linha de defesa frente a
muitas doenças. Em coccidiosis, por exemplo, se sabe que os macrófagos da ave
desenvolvem uma habilidade aumentada para ingerir e matar esporocistos. Esta
habilidade parasiticida é maior na presença de anticorpos específicos que estejam
ligados aos esporozoitos. Esta maior ativação depende de que o macrófago seja
ativado pelas linfoquinas secretadas pelos linfócitos T. Em definitivo o processo é
dependente da expressão de imunidade celular previamente adquirida, de tal maneira
que não pode-se assinar o desenvolvimento da imunidade contra eimérias unicamente
à atividade destas células.

As células de Mast, representam uma porcentagem muito baixa da população
celular, mas a sua resposta inflamatória de fato é poderosa, quando são ativadas,
especialmente pela presença de complexos antígeno-anticorpo com IgE.

Respostas a mediadores químicos

Numerosas substâncias podem exercer efeito de mediadores químicos nos
mecanismos de proteção do intestino. Por exemplo, a secreção de colina estimula
a produção e secreção das glândulas de muco, com maior excreção de IgA.

Os neurotransmissores liberados pelas terminações nervosas no intestino têm
diversos efeitos podendo aumentar ou diminuir a excreção de Ig.

O aparelho gastrointestinal produz hormônios reguladores da sua atividade e
secreção, tais como a gastrina, colecistoquinina e secretina. As funções destes
hormônios são incrementar a produção dos sucos gástrico, pancreático e biliar. Por um
mecanismo não definido, estes hormônios aumentam também a produção e excreção
de IgA.

As substâncias mediadoras de respostas inflamatória e/ou alérgica, (tais como
histamina, heparina, fatores quimiotácticos de neutrófilos e eosinófilos, as prostag-
landinas e as citoquinas) alteram a distribuição, proporção e diferentes atividades dos
componentes da resposta imune, tanto celular como humoral.

O sistema digestivo deve permitir seletivamente a entrada de nutrientes, mas
ao mesmo tempo deve limitar-se a entrada de agentes que possam ser nocivos.
Simultaneamente, deve-se permitir uma exposição controlada de tais substâncias
e agentes para que o sistema imunitário produza as respostas de adaptação e de
proteção correspondentes.

As barreiras mucosas exercem uma série de mecanismos fisiológicos e imunológi-
cos que procuram prevenir uma exposição exagerada do sistema imune aos antígenos
que possam estar presentes no intestino.

A resposta imune é por si mesma muito complexa, ainda mais no aparelho
digestivo, devido à grande quantidade de elementos e fatores envolvidos. O grau
de compenetração e a complexa interação entre as células do sistema imune e as do
aparelho digestivo tem nos levado à conclusão que o tubo digestivo é por si mesmo o
órgão maior do sistema imune.

O tubo digestivo possui toda a estrutura e dos elementos para responder a uma
agressão. Porém, a resposta imune normal do intestino tende a ser eficiente usando
minimamente os mecanismos inflamatórios, já que a inflamação pode comprometer
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as outras funções do aparelho digestivo. Em geral as respostas de tipo inflamatório
severo indicam que a agressão é forte, o que o sistema de defesa inicial não está
funcionando adequadamente.
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