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RESUMO 

BARROS, M. S. Efeito dos componentes salivares do mosquito Aedes aegypti na biologia 

de macrófagos e potenciais aplicações terapêuticas. 2017. 107 f. Tese (Doutorado em 

Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

Os macrófagos são células fagocíticas derivadas dos monócitos sanguíneos produzidos pela 

medula óssea, mas que também podem se desenvolver a partir de progenitores embrionários 

com a capacidade de se renovar de maneira independente das células tronco hematopoiéticas. 

Os macrófagos estão diretamente envolvidos em um conjunto de processos biológicos vitais 

que inclui a eliminação de patógenos, a ativação de respostas imunes antígeno-específicas, o 

reparo tecidual e a regulação de processos inflamatórios, autoimunes e apoptóticos. Durante o 

repasto sanguíneo, fêmeas do mosquito Aedes aegypti inoculam saliva na pele de seu 

hospedeiro vertebrado e devido a sua localização estratégica nesse tecido, os macrófagos 

estão, possivelmente, dentre as primeiras células residentes do tecido a serem expostas a 

saliva. Porém, apesar dessa evidência fisiológica, sabe-se muito pouco sobre os efeitos 

imunomoduladores da saliva desse mosquito vetor sobre os macrófagos. Assim, o objetivo 

deste projeto foi avaliar o papel dos componentes salivares de A. aegypti na ativação de 

macrófagos peritoneais murinos e seu potencial efeito no desenvolvimento da encefalomielite 

autoimune experimental (EAE), um modelo murino para estudo da esclerose múltipla 

humana. Nossos resultados mostram que macrófagos peritoneais elicitados por tioglicolato e 

estimulados por LPS e IFN- produzem menos óxido nítrico (NO), IL-6 e IL-12p70 e mais 

IL-10 quando pré-incubados com o extrato de glândula salivar (EGS) do mosquito. 

Observamos que a diminuição na produção dos mediadores inflamatórios estudados não 

parece ser devido a indução de morte dos macrófagos, pois não foram observadas alterações 

no metabolismo celular e nem um aumento significativo na exposição de fosfatidilserina na 

superfície deste tipo celular quando incubado com EGS de A. aegypti. Em nossas condições 

experimentais, observamos que a pré-incubação com EGS é também capaz de diminuir a 

expressão de iNOS e NF-B em macrófagos peritoneais estimulados por LPS e IFN-. Ainda, 

vimos que o EGS interfere negativamente na polarização para o perfil M1, mas não parece 

afetar a polarização para o perfil M2 nessas células. O fracionamento do EGS total por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) revelou uma fração que reproduziu o fenótipo 

de inibição da produção de IL-6 e a análise por espectrometria de massa identificou três 

possíveis proteínas candidatas associadas com essa atividade. Uma dessas proteínas foi 

testada no modelo de EAE, sendo capaz de diminuir significativamente os sinais clínicos, 

retardar o início da doença e reduzir sua incidência nos animais. Esse fenótipo parece ser uma 

consequência da imunomodulação do perfil de resposta típico da doença, uma vez que as 

células totais de baço do grupo co-inoculado com a proteína salivar no momento da indução 

da doença, produziram menos IFN- (perfil Th1) e IL-17 (perfil Th17) antígeno-específicos 

em comparação com as células do grupo que recebeu apenas o veículo no momento da 

indução. Além disso, não foram observadas alterações na produção das citocinas IL-4 e IL-5 

(perfil Th2) entre os dois grupos experimentais. Em conclusão, o EGS de A. aegypti apresenta 

efeito imunomodulador sobre macrófagos peritoneais estimulados com LPS e IFN- e uma 

das proteínas potencialmente envolvidas nessa atividade foi capaz de afetar a polarização das 

respostas Th1 e Th17 associadas com o desenvolvimento da EAE, melhorando assim os sinais 

clínicos da doença.  

 

Palavras-chave: Aedes aegypti. Macrófagos. Extrato da glândula salivar. Encefalomielite 

autoimune experimental. Imunomodulação. 



ABSTRACT 

BARROS, M. S. Effects of Aedes aegypti salivary components on the biology of 

macrophages and potential therapeutic applications. 2017. 107 p. Ph. D. thesis 

(Immunology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

Macrophages are phagocytic cells derived from blood monocytes produced by the bone 

marrow, but that can also develop from embryonic progenitors with the ability to renew 

themselves independently on hematopoietic stem cells. Macrophages are directly engaged in a 

number of vital biological processes including the elimination of pathogens, activation of 

antigen-specific immune responses, tissue repair and regulation of inflammatory, autoimmune 

and apoptotic processes. During blood feeding, Aedes aegypti female mosquitoes inoculate 

saliva into the skin of their vertebrate hosts and due to its strategic location in this tissue, 

macrophages are possibly among the first resident cells to be exposed to saliva. However, 

despite this physiological evidence, little is known about the immunomodulatory effects of A. 

aegypti saliva on macrophages. Thus, the aim of this project was to evaluate the role of A. 

aegypti salivary components on the activation of peritoneal murine macrophages and their 

potential effect on the development of experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), a 

murine model for studying human multiple sclerosis. Our results show that thioglycollate-

elicited peritoneal macrophages activated by LPS and IFN- produce less nitric oxide (NO), 

IL-6 and IL-12p70 and more IL-10 when preincubated with the mosquito’s salivary gland 

extract (SGE). The decreased production of the inflammatory mediators evaluated does not 

seem to be due to the induction of macrophages death, since neither changes in cell 

metabolism nor a significant increase in phosphatidylserine exposure on the surface on this 

cell type when incubated with SGE were observed. In our experimental conditions, we 

observed that pre-incubation with SGE is also able to decrease iNOS and NF-B expression 

on peritoneal macrophages stimulated by LPS and IFN-. Also, we have seen that the SGE 

negatively interferes with the polarization to the M1 profile, but does not affect the 

polarization to the M2 profile in these cells. SGE fractionation by high performance liquid 

chromatography (HPLC) revealed a fraction that reproduced the inhibitory phenotype on the 

IL-6 production, and the mass spectrometry analysis identified three putative proteins 

associated to this activity. One of these proteins was tested in the EAE model, being able to 

significantly decrease the clinical signs, delay the disease onset and reduce the incidence of 

the disease in the animals. This phenotype seems to be a consequence of the immumodulation 

of the disease’s typical response pattern, since the total spleen cells of the group co-inoculated 

with the salivary protein during the disease induction, produced less antigen-specific IFN- 

(Th1 pattern) and IL-17 (Th17 pattern) in comparison to the cells of the group receiving only 

the vehicle. In addition, no changes were observed in the production of the cytokines IL-4 and 

IL-5 (Th2 pattern) between the two experimental groups. In conclusion, A. aegypti SGE 

presents an immunomodulatory effect on peritoneal macrophages stimulated by LPS/IFN- 

and one of the proteins potentially involved in this activity was capable of affecting the 

polarization of Th1 and Th17 responses associated to the EAE development, thus improving 

the clinical signs of the disease. 

 

Keywords: Aedes aegypti. Macrophages. Salivary gland extract. Experimental autoimmune 

encephalomyelitis. Immunomodulation. 



1 INTRODUÇÃO 

1.1 Macrófagos 

No final do século 19, o zoólogo russo Ilya Ilyich Mechnikov (Élie Metchnikoff) 

mostrou que quando espinhos de tangerineira eram introduzidos em larvas de estrelas-do-mar, 

eles ficavam recobertos por células móveis que foram denominadas “fagócitos”. A partir 

dessa descoberta, Metchnikoff observou a existência de células semelhantes em uma série de 

outros organismos e, naqueles com um sistema vascular sanguíneo, os fagócitos eram os 

leucócitos que “escapavam” dos vasos sanguíneos durante a inflamação e que possuíam a 

capacidade de digerir bactérias. Em uma de suas mais importantes obras, “Immunity in 

infective diseases” de 1905, Metchnikoff usou o termo “macrófagos” para diferenciar 

leucócitos mononucleares maiores e com capacidade de realizar fagocitose, daqueles menores 

e que claramente não possuíam capacidade fagocítica (linfócitos). Esta foi a base de sua 

“Teoria da Imunidade Celular”, cujos estudos foram reconhecidos com o Prêmio Nobel em 

Fisiologia ou Medicina de 1908 

(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/#). Em 1924, o termo 

macrófagos foi utilizado por Karl Albert Ludwig Aschoff para nomear um conjunto de células 

do sistema reticuloendotelial composto não apenas por monócitos, macrófagos e histiócitos, 

mas também por fibroblastos e células endoteliais e reticulares. Mais tarde, em 1969, o 

conceito de sistema reticuloendotelial, que abrangia diferentes células no sentido funcional e 

imunológico, foi substituído pelo conceito de sistema mononuclear fagocítico que tinha como 

premissa que todos os macrófagos são derivados de monócitos sanguíneos. (SIEWEKE e 

ALLEN, 2013; ARANGO DUQUE e DESCOTEAUX, 2014; GUILLIAMS et al., 2014). 

Dessa forma, esse sistema é composto por um subgrupo de leucócitos originalmente descrito 

como uma população de células mieloides derivadas da medula óssea que circulam no sangue 

como monócitos e povoam tecidos como macrófagos no estado estacionário e durante a 

inflamação (VAN FURTH e COHN, 1968).  

Metchnikoff foi o primeiro cientista a apreciar plenamente as capacidades e o 

propósito da fagocitose e reconhecer as diversas tarefas atribuídas a este processo. Como 

embriologista, observou a absorção de tecido durante a embriogênese, como zoologista, notou 

um mecanismo comum de alimentação de organismos unicelulares e, como patologista, 

observou seu importante papel na defesa do hospedeiro (YONA e GORDON, 2015). Ele 

observou que a fagocitose é mais do que a capacidade de uma célula englobar 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/


micro-organismos estranhos, ela também representa um mecanismo de defesa ativo e essa 

percepção levou ao conceito de imunidade inata (GUILLIAMS et al., 2014). Desde as 

descobertas de Metchnikoff, os imunologistas e biologistas celulares se ocuparam com o 

conceito de que os macrófagos são células imunes efetoras e com a compreensão de como 

estas células participam na defesa do hospedeiro. Essa abordagem se consolidou entre as 

décadas de 1960 e 1980 com a demonstração de que essas células podem ser “ativadas” 

(MACKANESS, 1962; 1964) e que essa ativação poderia ser realizada pelos linfócitos 

(NATHAN et al., 1971) através de uma citocina denominada interferon- (NATHAN et al., 

1983). No entanto, ao se concentrar sobre as funções imunológicas dessas células, durante 

muito tempo foi ignorado seu papel vital na homeostasia, que é independente da sua 

participação nas respostas imunes (MOSSER e EDWARDS, 2008).  

Até pouco tempo, acreditava-se que a grande maioria dos macrófagos era derivada de 

células precursoras da medula óssea que se desenvolveram em monócitos. Os monócitos, por 

sua vez, se desenvolvem neste órgão hematopoiético à partir de células tronco da linhagem 

granulocítica-monocítica que foram expostas ao fator estimulador de colônias de macrófagos 

e granulócitos (GM-CSF) e a interleucina-3 (IL-3) (ARANGO DUQUE e DESCOTEAUX, 

2014). Porém, dados recentes contrapõem a visão centrada e exclusiva dos monócitos como 

origem dos macrófagos. Isso porque foi descoberto que as principais populações de 

macrófagos são derivadas de progenitores embrionários que tem a capacidade de se renovar 

independente das células tronco hematopoiéticas. Nesse processo, não é necessário haver 

progenitores, pois os macrófagos maduros podem proliferar em resposta a estímulos 

específicos e sem transformação ou perda de diferenciação funcional, sugerindo assim que os 

macrófagos são células maduras diferenciadas que podem ter um potencial de autorrenovação 

semelhante ao das células-tronco. No entanto, muitas perguntas ainda precisam ser 

respondidas sobre esse potencial proliferativo e seus efeitos na homeostase e inflamação 

(SIEWEKE e ALLEN, 2013). 

Em relação aos monócitos, sabe-se que os mesmos são liberados para a circulação e, 

em poucos dias, distribuem-se por todo o organismo. Em adultos saudáveis, a meia-vida dos 

monócitos circulantes é de aproximadamente 70 horas e essas células constituem cerca de 

1-6% dos leucócitos totais no sangue periférico. Quando os monócitos migram da circulação 

para os tecidos, extravasando através do endotélio da microcirculação, eles se diferenciam em 

macrófagos e células dendríticas (DCs) inflamatórias. O processo de diferenciação de 

monócitos em macrófagos envolve muitas alterações como o aumento do tamanho da célula 



de 5 a 10 vezes, aumento das organelas em número e complexidade e aumento da capacidade 

fagocítica. Dentre os fagócitos mononucleares, frequentemente, os macrófagos são 

distinguidos das DCs pela expressão diferencial de marcadores de superfície como o F4/80, 

CD11b e CD18 (também conhecido como MAC1), CD68 e receptores para a porção Fc dos 

anticorpos. Porém, poucas combinações conhecidas desses marcadores podem separar em 

definitivo esses dois tipos celulares uma vez que essas populações provêm de um 

desenvolvimento contínuo de progenitores mieloides comuns (MURRAY e WYNN, 2011; 

SIEWEKE e ALLEN, 2013; ARANGO DUQUE e DESCOTEAUX, 2014).  

Os macrófagos estão amplamente distribuídos pelo corpo e são divididos em 

subpopulações de acordo com sua localização anatômica e fenótipo funcional (GORDON e 

TAYLOR, 2005). Assim, macrófagos especializados residentes em tecidos incluem 

osteoclastos (ossos), macrófagos alveolares (pulmões), histiócitos (tecido conjuntivo 

intersticial) e células de Kupffer (no fígado). No intestino encontram-se vários tipos de 

macrófagos e DCs com funções e fenótipos diferentes trabalhando em conjunto para a 

manutenção da tolerância no local. Além disso, diferentes populações de macrófagos também 

são encontradas nos órgãos linfoides secundários como os macrófagos presentes na zona 

marginal do baço e no seio subcapsular dos linfonodos, com diversas funções já descritas 

nessas regiões. Ainda, subpopulações distintas de macrófagos também podem ser encontradas 

em locais denominados “sítios imunoprivilegiados” como o cérebro (micróglia), olhos e 

testículos (PLOWDEN et al., 2004; MURRAY e WYNN, 2011). A ampla distribuição dos 

macrófagos sugere uma função essencial e importante dessas células como sensor de sinais de 

perigo endógenos ou exógenos (PLOWDEN et al., 2004).  

Embora os macrófagos sejam bem conhecidos por realizar a captura de agentes 

estranhos que entram no organismo como, por exemplo, micróbios e outros materiais 

particulados, há diversas funções homeostáticas também atribuídas a esses fagócitos 

mononucleares em quase todos os tecidos do corpo. Os macrófagos são capazes de remover 

cerca de 2 x 1011 eritrócitos por dia em humanos, o que equivale a quase 3 kg de ferro e 

hemoglobina por ano que são "reciclados" para reuso do organismo. Este é um exemplo de 

uma contribuição metabólica vital dessas células sem a qual o organismo não poderia 

sobreviver (MOSSER e EDWARDS, 2008; SIEWEKE e ALLEN, 2013). Macrófagos 

teciduais apresentam um amplo papel na manutenção da homeostasia do tecido por meio da 

remoção de células senescentes ou apoptóticas e na remodelação e reparo de tecidos após uma 

lesão ou infecção (GORDON e TAYLOR, 2005; TAYLOR et al.., 2005; MOSSER e 



EDWARDS, 2008; SIEWEKE e ALLEN, 2013). Estes processos independem de uma 

sinalização imune celular e a remoção das células supracitadas parece resultar em pouca ou 

nenhuma produção de mediadores imunes. Isto ocorre porque, de um modo geral, os 

receptores envolvidos neste processo de remoção homeostático (receptores scavenger, 

receptor da fosfatidilserina, de trombospondina e receptores de integrinas e complemento) 

produzem sinais inibitórios ou citocinas/mediadores anti-inflamatórios que permitem que a 

fagocitose ocorra independente da participação de outras células do sistema imune. Assim, 

além de ser uma importante célula imune efetora, os macrófagos também funcionam como 

células “zeladoras” que tem como função principal remover o material extracelular estranho 

do ambiente intersticial (MOSSER e EDWARDS, 2008). 

Como descrito acima, os macrófagos são células heterogêneas, presentes em diversos 

tecidos, onde são responsáveis por processos inflamatórios, imunológicos e metabólicos 

(PLOWDEN et al., 2004). No processo inflamatório, os macrófagos apresentam três funções 

principais: fagocitose, apresentação de antígenos e imunomodulação através da produção de 

citocinas e fatores de crescimento (FUJIWARA e KOBAYASHI, 2005). A inflamação possui 

componentes da resposta inata e da resposta adaptativa, sendo desencadeada por estímulos e 

condições nocivas, tais como infecção e lesão tecidual (MEDZHITOV, 2008). O processo 

inflamatório é geralmente bem regulado e envolve tanto os sinais que iniciam e mantêm a 

inflamação quanto os sinais que finalizam este processo. No entanto, um desequilíbrio entre 

esses sinais pode causar um processo inflamatório descontrolado que resulta em dano celular 

e tecidual. Neste contexto, os macrófagos desempenham um papel crítico na iniciação, 

resolução e manutenção da inflamação, sendo ativados e desativados durante o processo 

inflamatório. Sinais de ativação incluem citocinas (IFN-, GM-CSF e TNF-, dentre outras), 

lipopolissacarídeos (LPS) bacterianos, proteínas da matriz extracelular e mediadores lipídicos, 

dentre outros. A inibição da inflamação pela remoção ou regulação de mediadores 

inflamatórios e células efetoras permite ao hospedeiro reparar os danos teciduais. É 

importante notar que os macrófagos desempenham um papel chave neste processo de 

regulação negativa (FUJIWARA e KOBAYASHI, 2005). 

Os macrófagos apresentam um papel central na inflamação, pois iniciam a resposta 

imune contra micro-organismos uma vez que estão entre as primeiras células a entrar em 

contato com os agentes invasores. Esse fato se deve, em parte, pelo seu repertório de 

receptores do tipo Toll e scavenger que apresentam uma ampla capacidade de ligação a 

lectinas, lipoproteínas, proteínas, oligonucleotideos e polissacarídeos, entre outros. Além 



disso, macrófagos também expressam moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) de classe II na sua membrana, o que possibilita a apresentação 

de antígenos extracelulares para linfócitos após captura e processamento dos mesmos. Após 

esse reconhecimento, os linfócitos T produzem citocinas capazes de ativar linfócitos B que, 

quando ativados, produzem anticorpos específicos para o antígeno apresentado pelo 

macrófago. Esses anticorpos ligam-se a antígenos nos micróbios ou nas células por eles 

invadidas e esse complexo antígeno-anticorpo é fagocitado mais avidamente por macrófagos 

(ARANGO DUQUE e DESCOTEAUX, 2014). Os macrófagos não só possuem uma ampla 

variedade de receptores de superfície celular e mediadores intracelulares que permitem o 

reconhecimento, fagocitose e destruição de patógenos, como também são equipados com 

moléculas secretoras essenciais que servem para regular as atividades das células vizinhas 

(VAN DYKEN e LOCKSLEY, 2013). Em resposta a patógenos e sinais de “dano/perigo”, os 

macrófagos são capazes de secretar uma grande variedade de citocinas como, por exemplo, 

IL-1, IL-6, IL-10, IL-12, IL-15, IL-18, TNF-α, IFN-α e γ, TGF-β, GM-CSF, M-CSF, 

quimiocinas como CXCL8 (IL-8), CXCL1 - 3 (GRO ,  e , respectivamente), CXCL10 

(IP-10) e CXCL5 (ENA-78), fatores de coagulação, prostaglandina E2 (PGE2), leucotrienos, 

intermediários reativos de oxigênio e nitrogênio, componentes do complemento, fatores 

angiogênicos e várias enzimas e proteases. A secreção desses fatores depende do estímulo e 

da localização dos macrófagos. Desta forma, os macrófagos também criam e modulam um 

ambiente favorável para respostas imunes adaptativas (PLOWDEN et al., 2004). 

Mais recentemente, subtipos de macrófagos com funções distintas foram descritos. Os 

macrófagos M1 (“classicamente ativados”) participam da defesa contra uma grande variedade 

de bactérias, protozoários e vírus e também apresentam um papel na imunidade antitumoral. 

Já os macrófagos M2 (“alternativamente ativados”) apresentam funções anti-inflamatórias e 

regulam a cicatrização de feridas. Esses macrófagos “reguladores” produzem uma grande 

quantidade de IL-10 em resposta a ativação de seus receptores Fcγ e scavenger 

(VARADHACHARY et al., 2001; MURRAY e WYNN, 2011). Macrófagos associados a 

tumores (TAMs) suprimem a imunidade antitumoral e células supressoras derivadas da 

linhagem mielóide (MDSCs) estão ligadas a TAMs, podendo inclusive ser suas precursoras. 

Dentre os cinco subtipos celulares descrito acima, quatro deles (macrófagos M2, macrófagos 

reguladores, TAM e MDSC) exibem atividade imunossupressora (MURRAY e WYNN, 

2011).  



Como visto, os macrófagos são células bastante importantes dentro do sistema imune e 

trabalham de maneira integrada com diversas outras células que compõem esse sistema. O 

bom desempenho dessas células é de extrema importância para a manutenção de um 

organismo saudável. Assim, o entendimento sobre a modulação das funções dos macrófagos 

por diversas moléculas e substâncias da biodiversidade, incluindo extrato de plantas e 

produtos derivados de organismos, como salivas e venenos, por exemplo, pode servir como 

ferramentas de estudo para entender a biologia dessas células e também servir como fonte 

para a descoberta de novas substâncias com potencial terapêutico. 

 

1.2 Efeito da saliva de artrópodes hematófagos na hemostasia e em macrófagos 

Os artrópodes hematófagos são responsáveis pela transmissão de diversas doenças 

humanas e veterinárias, transmissão essa que ocorre no momento da alimentação sanguínea 

desses organismos. Para a obtenção do sangue em estado fluído, os artrópodes hematófagos 

precisam neutralizar a hemostasia do hospedeiro, que inclui os processos de agregação 

plaquetária, coagulação sanguínea e vasoconstrição. No contexto do repasto sanguíneo, a 

saliva torna-se o elemento de interação entre os artrópodes hematófagos e seus hospedeiros 

vertebrados (FRANCISCHETTI et al., 2009; SÁ-NUNES e OLIVEIRA, 2009). Ao longo da 

coevolução entre esses organismos, uma série de moléculas salivares com ações 

imunofarmacológicas surgiram e foram selecionadas para facilitar essa interação e permitir 

que a alimentação ocorra com sucesso. Na saliva de artrópodes hematófagos existe uma série 

de componentes anticoagulantes, antiagregantes de plaquetas e vasodilatadores, capazes de 

contrapor os efeitos do repasto sanguíneo no sistema vascular (RIBEIRO, 1987; REUNALA 

et al., 1990; RIBEIRO, 2000). A agregação plaquetária é a primeira linha de defesa para evitar 

a perda de sangue após lesão do tecido. Nesse sentido, diversos fatores podem desencadear a 

agregação plaquetária como: a adenosina difosfato (ADP), que pode ter origem de células 

lesadas ou liberado por plaquetas ativadas, o colágeno presente nas superfícies endoteliais, a 

trombina que é produzida durante a coagulação do sangue também pode influenciar esse 

processo e o tromboxano A2 (TXA2) produzido por plaquetas ativadas (RIBEIRO et al., 

2012). Um dos mecanismos mais utilizados pelos insetos hematófagos para bloquear a 

agregação plaquetária é a hidrolise do ADP. A atividade da enzima apirase encontrada na 

saliva de alguns mosquitos culmina na inibição da agregação plaquetária pela hidrólise de 

ATP (adenosina trifosfato) e ADP. Neste processo ocorre a liberação de AMP (adenosina 



monofosfato) e fosfato inorgânico que são incapazes de agregar plaquetas (RIBEIRO et al., 

1984). Posteriormente essa enzima foi caracterizada como um membro da família de genes da 

5’-nucleotidase (CHAMPAGNE et al., 1995). A aegyptina, um membro da família de 

alérgenos de 30 kDa, também exerce ação sobre a agregação plaquetária por ser capaz de se 

ligar especificamente ao colágeno e bloquear a agregação de plaquetas induzida por essa 

proteína. Além disso, essa proteína também inibe a interação do fator de von Willebrand ao 

colágeno do tipo III (CALVO et al., 2007). Os vasodilatadores são moléculas que aumentam o 

fluxo sanguíneo, antagonizando vasoconstritores produzidos pelo sistema hemostático após, 

por exemplo, lesão do tecido pelo aparelho bucal dos insetos. A vasodilatação observada 

durante o repasto sanguíneo deve-se a ação das sialocininas I e II, peptídeos da família das 

taquicininas. Foi descrito que as sialocininas agem diretamente sobre o endotélio ativando a 

produção de óxido nítrico, resultando na vasodilatação (RIBEIRO, 1992; CHAMPAGNE e 

RIBEIRO, 1994). O processo de coagulação pode ser iniciado tanto pela via de ativação do 

fator XII ou pela via do fator tecidual. O resultado levará a ativação do fator X ou Xa, que 

converte a protrombina em trombina e, por sua vez, cliva o fibrinogênio em fibrina, formando 

o coágulo de sangue. Após ativação, as plaquetas produzem o TXA2 e também liberam 

serotonina e epinefrina, que são potentes vasoconstritores (RIBEIRO et al., 2012). O alvo dos 

componentes salivares para driblar a coagulação sanguínea são as proteases ou complexos 

envolvidos nesse processo, como a trombina e o fator Xa. Nesse contexto, foi descrito na 

saliva do Aedes aegypti um inibidor de serino-proteases (serpina) que atua sobre o fator Xa 

(AFXa - Anticoagulant-Factor Xa) com atividade anti-coagulante (STARK e JAMES, 1995; 

1998).  

Quando espécies hematófagas introduzem suas peças bucais na pele à procura de 

vasos sanguíneos, os componentes salivares inoculados também entram em contato com as 

diversas células residentes no tecido. Devido sua localização, os macrófagos estão dentre as 

primeiras células a entrar em contato tanto com a saliva injetada na pele do hospedeiro 

durante o repasto sanguíneo quanto com os patógenos carreados pela mesma (MCKIEL, 

1959). Apesar dessa evidência fisiológica, muito pouco foi estudado até o momento sobre os 

efeitos imumoduladores da saliva de artrópodes hematófagos sobre os macrófagos em 

condições normais e na presença de micro-organismos. Um trabalho recente demonstrou que 

a saliva do carrapato Ixodes scapularis reduziu a produção de citocinas inflamatórias em 

macrófagos derivados de medula óssea, induzida por ligantes de receptores do tipo Toll 

(TLRs) e do tipo NOD (NLR) e também por bactérias da espécie Anaplasma 



phagocytophilum, transmitida por esse vetor (CHEN et al., 2012). Efeito semelhante foi 

observado quando a saliva de Ixodes ricinus foi incubada com macrófagos estimulados com 

IFN- ou com espiroquetas da espécie Borrelia afzelii (KÝCKOVÁ e KOPECKÝ, 2006). Um 

imunossupressor descrito na saliva desta espécie (Iris - do inglês “Ixodes ricinus 

immunosuppressor”) parece ser parcialmente responsável por essa atividade, uma vez que foi 

capaz de induzir fenótipo parecido em células mononucleares periféricas do sangue humano 

(LEBOULLE et al., 2002). Alguns trabalhos demonstraram que as atividades fagocítica e 

microbicida de macrófagos também são afetadas pela saliva de vetores. A saliva dos 

carrapatos Rhipicephalus sanguineus e I. ricinus bloqueou a atividade microbicida de 

macrófagos e inibiu a produção de óxido nítrico (NO) por essas células (FERREIRA e 

SILVA, 1998; KUTHEJLOVÁ et al., 2001). De maneira semelhante, o extrato de glândula 

salivar (EGS) de espécies de flebotomíneos também é capaz de inibir a produção de NO em 

macrófagos murinos (WAITUMBI e WARBURG, 1998; NORSWORTHY et al., 2004). 

Camundongos inoculados com a saliva de Lutzomyia longipalpis recrutam um grande número 

de macrófagos em um modelo de bolsa de ar subcutânea, sugerindo que componentes do EGS 

desse flebotomíneo têm efeito inflamatório induzindo a migração de macrófagos (TEIXEIRA 

et al., 2005). Além disso, a saliva de flebotomíneos também inibe a apresentação de antígenos 

(Theodos e Titus, 1993) e a produção de TNF-α, ao mesmo tempo que aumenta a produção de 

IL-6 e IL-10 e de AMP-cíclico em macrófagos (SOARES et al., 1998). Apenas dois trabalhos 

na literatura mostram a ação da saliva de mosquitos em macrófagos. Schneider et al. (2010) 

sugerem que o EGS de A. aegypti diminui significativamente a expressão de IFN- e NO 

sintase induzível em macrófagos, enquanto aumenta de maneira transiente a expressão de IL-

10, mostrando assim que a saliva do mosquito tem efeito sobre estas células. Além disso, os 

resultados apresentados na dissertação de WASSERMAN (2005) mostrou que a saliva do A. 

aegypti  é capaz de diminuir a produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1α, IL-6, 

IL-12 e TNF-α produzidas por macrófagos murinos da linhagem J744 estimulados com LPS 

(WASSERMAN, 2005). Em nosso conhecimento, até o momento nenhum trabalho avaliou o 

papel dos componentes salivares dos outros dois gêneros de mosquitos com relevância 

clínica, Culex e Anopheles, na biologia dos macrófagos. Estudos nessa área poderão contribuir 

para o entendimento dos efeitos da saliva no processo inflamatório no contexto do repasto 

sanguíneo e da transmissão de micro-organismos por esses vetores. Além disso, como os 

macrófagos produzem uma grande variedade de moléculas biologicamente ativas que 

participam das diversas etapas do processo inflamatório e imune, intervenções terapêuticas 



dirigidas aos macrófagos e aos seus produtos podem abrir novas vias para o controle de 

doenças inflamatórias e autoimunes como, por exemplo, a esclerose múltipla (EM). 

1.3 Esclerose múltipla e Encefalomielite Autoimune Experimental 

A EM é uma das doenças crônicas mais comuns e incapacitantes do sistema nervoso 

central (SNC). É caracterizada pela perda de oligodendrócitos, desmielinização e disfunção 

neurológica progressiva causada por uma resposta imune exacerbada, sendo uma das 

principais causas de incapacidade neurológica em adultos jovens, afetando mulheres mais 

frequentemente do que homens (HEMMER et al., 2002; MOLINÉ-VELÁZQUEZ et al., 

2015). A EM pode ser desencadeada por fatores ambientais em indivíduos com perfis 

genéticos de risco e se desenvolve quando células T reagem contra proteínas presentes no 

SNC como, por exemplo, a mielina, resultando em um efeito secundário sobre os neurônios 

(COMPSTON e COLES, 2008; GOVERMAN, 2009). A destruição da bainha de mielina dos 

neurônios ocasiona um bloqueio do impulso elétrico em direção a célula alvo, resultando em 

diversos sintomas que variam desde distúrbios da fala até paralisia total (GOVERMAN, 

2009). A EM tem sido cada vez mais estudada tanto na pesquisa básica quanto na clínica por 

ser uma doença debilitante, altamente complexa e de incidência relativamente elevada, 

embora haja grande variabilidade entre os diferentes países ao redor do mundo. Dados da 

Fundação de Esclerose Múltipla dos Estados Unidos mostram uma mediana global de 

prevalência da doença de 30 casos por 100 mil habitantes, mas países como Estados Unidos, 

Reino Unido e Alemanha apresentam mais de 100 casos por 100 mil habitantes, sendo que no 

Canadá esse número alcança 291 casos por 100 mil habitantes (PIETRANGELO e 

HIGUERA, 2015). No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, a prevalência é de 15 

casos para cada 100.000 habitantes (MINISTÉRIO-DA-SAÚDE, 2015). 

A real etiologia da EM ainda é desconhecida, mas estudos indicam a importância do 

sistema imune na patogênese da doença influenciada por ambos fatores genéticos e 

ambientais. Os principais mecanismos que causam os danos e levam às manifestações clínicas 

são: inflamação, desmielinização e degeneração dos axônios (COMPSTON e COLES, 2008). 

Segundo Hemmer et al. (2002), independente do que inicie esse evento, dois passos são 

essenciais para induzir uma resposta imune no SNC: um meio pró-inflamatório que aumente a 

expressão de moléculas do MHC, de receptores co-estimulatórios e de citocinas inflamatórias 

e uma resposta imune adquirida ao antígeno. Antígenos liberados do SNC primam células T e 

B nos órgãos linfoides periféricos levando à ativação dessas células e subsequente geração de 



subpopulações autorreativas pró inflamatórias Th1 e Th17 (FROHMAN et al., 2006). Após 

expansão clonal, essas células infiltram o SNC por meio da interação de ligantes presentes na 

membrana das mesmas com moléculas de adesão expressas na superfície do endotélio do 

SNC. Juntamente com anticorpos, os linfócitos e outras células mononucleares rompem a 

barreira hematoencefálica com a ajuda de proteases e quimiocinas. Neste ambiente, as células 

reconhecem os antígenos alvo que geralmente são proteínas presentes na mielina. Células B 

se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos específicos que se ligam a antígenos 

solúveis ou ligados a membrana das células. Células T CD8+ específicas também infiltram o 

local causando lesão direta às células que apresentam antígenos via MHC de classe I, 

enquanto que as células T CD4+ Th1 e Th17 encontram antígenos apresentados via MHC de 

classe II. A reativação dessas células induz um grande aumento na produção de citocinas 

inflamatórias que atraem outras células imunes, como macrófagos, que contribuem para a 

inflamação por meio da liberação de mediadores imunológicos danosos e ataque fagocítico 

direto sobre a bainha de mielina, o que acaba por amplificar a resposta (HEMMER et al., 

2002; WUEST et al., 2011; PRINEAS e PARRATT, 2012). A secreção de diversas citocinas 

inflamatórias como IL-12, IL-23, IFN-γ, além de proteases, anticorpos, óxido nítrico e 

glutamato, induzem dano na mielina e nos oligodendrócitos. Após essa variedade de 

mediadores inflamatórios serem secretados, células T CD4+ do subtipo Th2 proliferam e 

começam a secretar citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13 que desviam a resposta imune. Com o 

dano causado, a desmielinização pode bloquear ou dificultar a condução dos impulsos 

nervosos, fenômeno este que acaba resultando nos sintomas neurológicos apresentados pelos 

pacientes (BIELEKOVA et al., 2000; BIELEKOVA et al., 2006; KAUR et al., 2013; 

TULLMAN, 2013). 

Muito do conhecimento sobre as alterações imunopatológicas na EM naturalmente 

adquirida surgiu a partir de modelos animais experimentais. Destes, a encefalomielite 

autoimune experimental (EAE) é o modelo mais antigo, melhor estabelecido e que reproduz 

grande parte dos aspectos clínicos, neuropatológicos e imunológicos da EM (HOHLFELD e 

WEKERLE, 2001). Mesmo com algumas limitações (WEKERLE et al., 2012), o modelo de 

EAE foi sendo refinado ao longo das últimas décadas, com o uso inicial de preparações de 

extrato total ou extrato da substância branca do cérebro, seguido pela mielina purificada e 

finalmente por peptídeos derivados da proteína básica de mielina (MBP) ou da glicoproteína 

da mielina de oligodendrócitos (MOG), preparadas em emulsões com adjuvante de Freund 

completo (BAXTER, 2007). Outras proteinas que não fazem parte da mielina também podem 

ser utilizadas para indução da EAE (KOJIMA et al., 1994; BERGER et al., 1997), embora 



nem todas as proteinas do SNC sejam capazes de induzir a doença (Määttä et al., 1998; Thoua 

et al., 2000). Esse modelo auxiliou na demonstração de que tanto os elementos do sistema 

imune inato quanto do sistema imune adquirido estão envolvidos na patogênese da doença. 

Embora por muitas décadas a vasta maioria dos estudos tenha investigado o papel de 

linfócitos T e B (BELL e PATERSON, 1960; WAKSMAN et al., 1961; GONATAS e 

HOWARD, 1974; ORTIZ-ORTIZ e WEIGLE, 1976; BEN-NUN et al., 1981; ZAMVIL e 

STEINMAN, 1990; KOJIMA et al., 1994; LITZENBURGER et al., 1998; LUCCHINETTI et 

al., 2000), hoje se sabe que as células apresentadoras de antígeno, tanto da periferia (como os 

macrófagos e as células dendríticas), quanto as do SNC (células microgliais), estão associadas 

ao processo de indução da doença, uma vez que apresentam antígenos aos linfócitos T, geram 

coestimulação e produzem citocinas requeridas para ativação e diferenciação dos linfócitos T 

em células efetoras (LINK et al., 1999; GRETER et al., 2005; ALMOLDA et al., 2011; 

CHASTAIN et al., 2011). Como resultado temos a desmielinização primária das trilhas 

axonais, falha na condução axonal no SNC e paralisia progressiva dos membros posteriores. 

Dessa forma, o modelo de EAE é um modelo bastante útil uma vez que muitas das patologias 

observadas no SNC de animais com EAE apresentam uma forte similaridade com aquelas 

encontradas no SNC dos pacientes com EM (HOHLFELD e WEKERLE, 2001; 

MANGIARDI et al., 2011; MCCARTHY et al., 2012; ROBINSON et al., 2014). 

Os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patogênese da doença ainda não 

são completamente compreendidos, mas sabe-se que a infiltração de linfócitos CD4+ Th1 e 

Th17 contribuem significativamente para a inflamação e desmielinização observadas no SNC 

(MERRILL et al., 1992; DUONG et al., 1994; LANGRISH et al., 2005; PARK et al., 2005; 

KOMIYAMA et al., 2006; BATOULIS et al., 2011; BECHER e SEGAL, 2011). A 

participação das células do perfil Th17 parece ser mais importante que as células Th1 no 

desenvolvimento da EAE. Langrish et al. (2005) mostraram que a tranferências de células 

Th17 para animais suscetíveis levou a sintomas mais graves que a transferência de células 

Th1 e que uma melhora foi observada quando os animais foram submetidos ao tratamento 

com anticorpos anti-IL-17. Da mesma forma, sintomas menos severos também podem ser 

obsevados em animais que não produzem IL-17, nos quais a ausência dessa citocina levou a 

um atraso no início do desenvolvimento da doença, redução do escore máximo, melhora nas 

alterações histológicas e na recuperação (KOMIYAMA et al., 2006). 

Dentre os diversos mediadores e mecanismos envolvidos na iniciação e 

desenvolvimento da EAE está a citocina IL-6 produzida pelos macrófagos, dentre outras 



células (DIAB et al., 1997; SAMOILOVA et al., 1998). A IL-6 é uma citocina pleiotrópica 

que apresenta tanto atividades pró-inflamatórias quanto anti-inflamatórias. Assim como o 

TNF-, a IL-6 é um pirógeno endógeno que induz febre e produção de proteínas de fase 

aguda no fígado. As propriedades pró-inflamatórias dessa citocina são observadas quando a 

sinalização ocorre via interação do receptor solúvel da IL-6 com a molécula gp130 que é 

amplamente expressa em todas as células. Esta via de sinalização induz o recrutamento de 

monócitos para o local inflamado, promove a manutenção de células Th17, além de inibir 

apoptose de células T e desenvolvimento de células T reguladoras. Já as propriedades anti-

inflamatórias são observadas quando a sinalização ocorre pela via clássica, na qual a citocina 

se liga ao seu receptor que é expresso em poucas células apenas (ARANGO DUQUE e 

DESCOTEAUX, 2014). Esta citocina, juntamente com o TGF-, induz a diferenciação de 

linfócitos T CD4+ efetores para o perfil Th17 de resposta (KORN et al., 2008; KORN et al., 

2009; KIMURA e KISHIMOTO, 2010), considerado um dos padrões de resposta imune 

responsáveis pela EAE. Diversos trabalhos discorrem sobre o importante papel da IL-6 na 

EAE (DIAB et al., 1997; SAMOILOVA et al., 1998; OKUDA et al., 1999; KORN et al., 

2008; KORN et al., 2009; KIMURA e KISHIMOTO, 2010).  

Em relação ao perfil de resposta envolvido na melhora da doença, a polarização da 

resposta imune para os perfis Th2 e T regulador está associado à melhora clínica da EAE por 

interferirem na proliferação de células pertencentes às populações Th1 e Th17, inibindo assim 

uma série de funções efetoras causadas por excessiva resposta inflamatória (BETTINI e 

VIGNALI, 2009). Nesse sentido, os resultados apresentados por Okuda et al. (1999) sugerem 

que a mudança de respostas de células Thl para Th2 poderia explicar a resistência dos 

camundongos deficientes para IL-6 à EAE. Isso porque, em comparação com as células 

provenientes do animal selvagem, as células do linfonodo de camundongos deficientes para 

IL-6 coletadas 12 dias após a imunização com o peptídeo 35-55 da glicoproteína da mielina 

de oligodendrócitos (MOGp35-55) apresentaram uma produção maior de IL-4 e IL-10 e menor 

de IL-2 e IFN- em resposta ao estímulo com a mesma proteína. Além disso, foi demonstrado 

que a transferência passiva de clones linfocitários produtores de IL-4, IL-10 e TGF-β 

específicos ao antígeno MOG protegeram animais saudáveis da indução da EAE (CHEN et 

al., 1994; NICHOLSON et al., 1995; BROCKE et al., 1996). Em humanos também foi 

demonstrado o potencial protetor de populações produtoras destas citocinas durante a doença 

ativa (KIM e MOUDGIL, 2008; CORREALE e VILLA, 2010). Por esta razão, alternativas 



terapêuticas capazes de aumentar tais respostas seriam interessantes para amenizar ou 

suprimir os efeitos patogênicos ocasionados pelas populações Th1 e Th17 na EAE. 



6 CONCLUSÕES 

Os resultados desse estudo mostram que os componentes salivares de A. aegypti 

apresentam um efeito imunomodulador em macrófagos peritoneais estimulados com LPS e 

IFN-, alterando o padrão de citocinas e a expressão de moléculas envolvidas com a ativação 

dessas células. Além disso, o EGS parece interferir negativamente na polarização de 

macrófagos para o perfil M1, mas não tem efeito no processo de diferenciação para o perfil 

M2. Ainda, uma proteína identificada na fração do EGS capaz de inibir significativamente a 

produção da citocina IL-6 por macrófagos ativados apresentou-se promissora no modelo de 

EAE, sendo capaz de alterar de maneira significativa o desenvolvimento da doença ao reduzir 

a polarização das respostas Th1 e Th17, sem afetar a polarização para o perfil Th2. 
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