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Introdução: Células Th1 e Th2 são as principais respostas envolvidas na defesa contra
microrganismos levando a ativação de diferentes células que secretam substâncias
conhecidas como citocinas. Estudos demonstram que as células Th2 ao combater os
helmintos, proporcionam proteção ao organismo contra as atopias. Os antígenos
produzidos pelos helmintos induzem a produção de uma classe de IgE
parasito-especifico que se liga nos receptores dos mastócitos impedindo sua a reação
alérgica. Além disso, o aumento na produção de IL10, IL4, IL5 leva ao recrutamento
de eosinófilos e inibição de macrófagos potencializando a resposta imune que protege
contra as atopias. Objetivo: Descrever a hipótese da higiene. Descrever como ocorre a
resposta imune nas atopias e nas infecções por Schistosoma mansoni. Descrever as
estratégias do IgE parasito-específico, que promove a inativação dos mastócitos.
Apresentar o mecanismo que envolve a IL-10 na resposta imune contra Schistosoma
que protege contra alergia. Metodologia: Pesquisa bibliográfica utilizando livros de
imunologia, dissertações, teses de doutorado e artigos científicos retirados de bancos
de dados eletrônicos como CAPES, Bireme, Pubmed, Scielo  e outros. E os descritores
usados para a pesquisa serão Schistosoma mansoni, infecção crônica, helminto,
Omega-1, eosinofilia, citocinas, atopia, processo alérgico e hipótese da higiene.
Resultados: Os antígenos do S. mansoni secretados pelo ovo na fase crônica possuem
uma grande capacidade de induzir uma resposta protetora contra asma por promover a
ativação de células produtoras de citocina IL10. Na esquistossomose crônica há um
elevado nível de produção de IL-10 enquanto que na asma esta citocina está presente
em pequenas quantidades. Secreção de citocinas IL-4 e IL-5, por células de asmáticos
infectados pelo S. mansoni foi menor do que o encontrado nos asmáticos não
infectados. O elevado nível de IL-10 tem papel importante na inibição   da  
inflamação   alérgica   nos   indivíduos   com S. mansoni e modula a resposta imune
promovendo a inativação das células T, impedindo o recrutamento de eosinófilos e
inibindo a secreção de outras substâncias envolvidas na asma como histaminas
secretadas pelos mastócitos e atividade dos macrófagos. Em   alguns   modelos   ela  
inibiu   a   diferenciação   de   células dendríticas e promoveu a supressão de secreção
de quimiocinas anti-inflamatórias e citocinas TH1 e TH2. O tratamento da infecção
aumenta a reatividade cutânea a aeroalergenos. Conclusão: A hipótese da higiene
contra atopias mediadas por antígenos do S. mansoni, está relacionada com a
capacidade que os seus antígenos têm de modularem a resposta imunológica através de
mecanismos complexos, que incluem a produção de citocinas e células regulatórias. 
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