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RESUMO 
 

GARCIA, M. H. Efeito dos componenentes salivares de Aedes aegypti em infecções por 

parasitos do gênero Leishmania. 2017. 79 f. Dissertação (Mestrado em Parasitologia) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
 

Mosquitos da espécie Aedes aegypti são considerados importantes vetores de 

patógenos causadores de doenças como dengue, febre amarela, febre Chikungunya e Zika, 

estando amplamente distribuídos em todo território brasileiro. As fêmeas desses insetos 

necessitam realizar o repasto sanguíneo a fim de adquirirem nutrientes para a maturação de 

seus ovários e desenvolvimento dos ovos. Neste contexto, a saliva possui papel de 

fundamental importância, representando o elo entre o artrópode hematófago, seu hospedeiro 

vertebrado e o potencial patógeno a ser transmitido. Nessa saliva podemos encontrar um 

coquetel farmacológico com diversas atividades biológicas, com a presença de peptídeos 

antimicrobianos e uma série de moléculas com funções imunomoduladoras sobre as células 

do hospedeiro vertebrado, como os linfócitos, mastócitos e macrófagos. Os macrófagos estão 

entre as células residentes da pele que entram em contato com a saliva durante o repasto 

sanguíneo. Também estão entre as principais células de mamífero parasitadas por Leishmania, 

estando envolvidos nos mecanismos efetores da resposta contra este protozoário. Com base 

nessas premissas, nossa hipótese de trabalho é de que os componentes salivares de A. aegypti 

possam ser capazes de alterar a interação Leishmania-hospedeiro in vivo e/ou in vitro. Assim, 

os objetivos do presente trabalho foram avaliar se o extrato de glândula salivar (EGS) de A. 

aegypti possui: 1) atividade direta sobre o parasita; 2) capacidade de afetar o curso da 

infecção experimental com parasitos da espécie Leishmania (Leishmania) amazonensis em 

camundongos; 3) papel na interação Leishmania/macrófago em modelo murino. Nossos 

resultados mostram que o EGS de A. aegypti não afeta a viabilidade ou o metabolismo dos 

parasitos, mesmo em altas concentrações. Por outro lado, a presença de EGS de A. aegypti no 

inóculo com L. (L.) amazonensis é capaz de induzir uma infecção mais grave in vivo, com 

maior aumento do tamanho da lesão nas primeiras semanas de infecção, quando comparado a 

animais infectados na ausência do EGS. Também observamos uma modulação dos parâmetros 

imunológicos envolvidos na proteção contra a doença. Os ensaios in vitro mostram que a pré-

incubação de macrófagos com EGS é capaz de provocar aumento no número de parasitos por 

célula após 1 hora de infecção. O fenótipo de maior susceptibilidade à infecção pelo 

macrófago após incubação com EGS não está diretamente relacionado ao processo de 

fagocitose dessa célula. Entretanto, observamos que células pré-incubadas com EGS 

apresentaram um número maior de parasitos aderidos à sua membrana, sugerindo que o EGS 

de A. aegypti pode modular a expressão de algum receptor na superfície do macrófago 

provocando aumento da adesão parasitária. Em conjunto nossos resultados sugerem 

fortemente que o EGS de A. aegypti é capaz de aumentar a infecção por Leishmania, 

possivelmente por ação em macrófagos. O mecanismo preciso dessa modulação e a(s) 

molécula(s) salivar(es) potencialmente envolvida(s) nesse fenômeno ainda precisa(m) ser 

investigada(s). 

 

Palavras chave: Aedes aegypti. Leishmania (Leishmania) amazonensis. extrato de glândula 

salivar. macrófagos. imunomodulação. 



ABSTRACT 

 

GARCIA, M. H. Effect of Aedes aegypti salivary components in the infection by 

parasites of Leishmania genus. 2017. 79 f. Master Thesis (Parasitology) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

Aedes aegypti mosquitoes are considered important vectors of pathogens that cause 

diseases such as dengue fever, yellow fever, Chikungunya fever and Zika, being widespread 

to the whole brazilian territory. Females of this species are required to blood feed in order to 

acquire the nutrients for ovary maturation and egg development. In this context, their saliva 

plays an essential role, representing the link between the hematophagous arthropod, its 

vertebrate host and the potential pathogen transmitted. This saliva represents a 

pharmacological cocktail with several biological activities, with the presence of antimicrobial 

peptides and a number of molecules with immunomodulatory properties on host cells, such as 

lymphocytes, mast cells and macrophages. Macrophages are among the resident skin cells to 

enter into contact with saliva during the blood meal. They are also the major mammalian cells 

parasitized by Leishmania, and are involved in the effector mechanisms against the protozoa. 

Based on these premises, our work hypothesis is that the salivary components of A. aegypti 

are capable of altering the Leishmania-host interaction in vivo and/or in vitro. Thus, the aim of 

the present work was to evaluate whether A. aegypti salivary gland extract (SGE) has: 1) 

direct activity on the parasites; 2) the ability to affect the course of experimental infection 

with Leishmania (Leishmania) amazonensis parasites in mice; 3) a role on the 

Leishmania/macrophage interaction in a murine model. Our results show that the A. aegypti 

SGE does not affect the parasites’ viability or metabolism, even at high concentrations. On 

the other hand, the presence of A. aegypti SGE in the L. (L.) amazonensis inoculum is able to 

induce a more severe infection in vivo, with increased lesion size in the first weeks of 

infection, when compared to animals infected in the absence of SGE. We also observed a 

modulation of the immunological parameters involved in the protection against the disease. 

The in vitro assays show that the pre-incubation of macrophages with SGE is able to increase 

the number of parasites per cell after 1 hour of infection. The higher susceptibility phenotype 

to infection after macrophage incubation with SGE is not related to the phagocytosis process 

by this cell. However, we observed that cells preincubated with SGE had a higher number of 

parasites bound to the membrane, suggesting that the A. aegypti SGE can modulate the 

expression of some receptor on the surface of the macrophage causing an augment of parasite 

adhesion. Taken together, these results strongly suggest that the A. aegypti SGE is able to 

increase Leishmania infection, possibly by acting on macrophages. The precise mechanism of 

this modulation and the salivary molecule(s) potentially involved in the phenomenon still 

need to be investigated. 

 

Keywords: Aedes aegypti. Leishmania (Leishmania) amazonensis. salivary gland extract. 

macrophage. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 



 

1.1 Aedes aegypti e sua saliva 

Artrópodes hematófagos são potencialmente vetores biológicos de diversos patógenos 

para os seres humanos e outros animais (SCHOELER; WIKEL, 2001). Neste contexto, 

encontramos na família Culicidae as mais importantes espécies hematófagas dentre todos os 

Arthropoda, com cerca de 3552 espécies de culicídeos descritas no mundo todo até o 

momento (HARBACH, 2016). Apesar dos mosquitos pertencentes a essa família serem 

considerados cosmopolitas, são poucas as espécies responsáveis pela transmissão de 

patógenos aos seres humanos (REITER, 2001). Assim, podemos destacar três gêneros dessa 

família que possuem maior relevância epidemiológica, uma vez que ocorrem com maior 

frequência em ambientes antrópicos: Anopheles, responsável pela transmissão de protozoários 

causadores da malária; Culex, responsável pela transmissão de filarídeos causadores da 

filariose bancroftiana e de vírus causadores de encefalites, e por último o gênero Aedes, 

responsável pela transmissão dos arbovírus causadores da dengue, febre amarela, febre 

Chikungunya e Zika (CAMPOS et al., 2015; GUEDES, 2012). Dentro do gênero Aedes, a 

espécie Aedes aegypti é apontada como um dos principais vetores de doenças, as quais estão 

relacionadas a altas taxas de morbidade da população humana e a um número significativo de 

mortes, representando assim um grave problema saúde pública no país (BLACK et al., 2002; 

BRAGA; VALLE, 2007). De acordo com o Ministério da Saúde, somente no primeiro 

semestre de 2016 foram registrados mais de um milhão de prováveis casos de dengue, mais de 

122 mil casos da febre Chikungunya e mais de 161 mil casos de Zika em todo território 

brasileiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016b). Além disso, somente no ano de 2015 foram 

registrados quase 3 mil casos de microcefalia relacionados ao vírus da Zika (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2016a). 

A. aegypti é uma espécie de mosquito originária do Egito, e que foi introduzida no 

Brasil a partir da África por meio da colonização e dos navios negreiros, mantendo seu ciclo 

por meio de criadouros formados por acúmulos de água nessas embarcações (GUBLER, 

1997). Para que possam manter o seu ciclo, as fêmeas desses insetos necessitam realizar o 

repasto sanguíneo em um hospedeiro vertebrado a fim de adquirirem nutrientes para a 

maturação de seus ovários (REITER, 2001). E para a realização efetiva de sua alimentação, 

estas fêmeas precisam ser capazes de romper a barreira física da pele, e posteriormente lidar 

com a hemostasia e com o sistema imunológico do hospedeiro vertebrado. Sendo assim, a 

saliva de A. aegypti apresenta-se como elemento fundamental de interação entre o mosquito, 

seu hospedeiro vertebrado e os potenciais patógenos a serem transmitidos 



 

(FRANCISCHETTI et al., 2009; SÁ-NUNES; OLIVEIRA, 2010). Uma série de componentes 

com atividades anti-hemostáticas foi descrita até o momento na saliva de A. aegypti, sendo 

classificadas em três grandes categorias: anti-agregante de plaquetas, anticoagulante e 

vasodilatadora. Por exemplo, a família de proteínas D7 é a mais abundantemente secretada 

pelas glândulas salivares dos mosquitos e atua como um fator anti-hemostático, 

antagonizando a vasoconstrição e a agregação de plaquetas; em A. aegypti, membros dessa 

família de proteínas foram identificados como tendo alta afinidade de ligação para serotonina 

(CALVO et al, 2006). Da mesma forma, a apyrase descrita na saliva de A. aegypti também é 

capaz de levar a inibição da agregação plaquetária, mas por meio da hidrólise de ATP e ADP 

(RIBEIRO et al., 1984). Um membro da família de inibidores de serino proteases (serpinas) 

encontrado no extrato de glândula salivar (EGS) de A. aegypti é capaz de atuar no fator Xa, 

promovendo atividade anticoagulante (STARK; JAMES, 1995). Já a aegyptina, considerada 

um alérgeno de 30 kDa, é capaz de interagir com o colágeno e inibir a agregação plaquetária 

(CALVO et al., 2007). Essa proteína é capaz de reconhecer sítios específicos e interferir na 

ligação do colágeno com os seus três principais ligantes, a glicoproteína VI, a integrina α1β2 

e o fator de von Willebrand, e dessa forma, mediar a hemostasia primária (CALVO et al, 

2007). Todas estas proteínas neutralizam os efeitos da hemostasia do hospedeiro vertebrado, 

sendo capazes de auxiliar o inseto em seu repasto sanguíneo, bem como facilitar a 

transmissão de um possível patógeno (MELO et al., 2015). 

A capacidade da saliva desses insetos de modular a resposta imunológica de seu 

hospedeiro vertebrado também vem sendo demonstrada, podendo atuar direta ou 

indiretamente nos elementos do sistema imune. Um crescente número de trabalhos tem 

evidenciado as propriedades imunomoduladoras da saliva de A. aegypti em células do sistema 

imunológico; entretanto, poucas moléculas responsáveis por essas atividades foram 

identificadas até o momento (SÁ-NUNES; OLIVEIRA, 2010). Em monoculturas de 

mastócitos provenientes de ratos, estudo de Bissonnette e colaboradores (1993) demonstraram 

que o EGS de A. aegypti foi capaz de inibir a liberação de TNF-α, mas sem afetar a 

desgranulação dessas células. Além disso, o EGS desse inseto também possui efeito na 

proliferação in vitro de linfócitos de camundongos (BIZZARRO et al., 2013; CROSS; CUPP; 

ENRIQUEZ, 1994; WANASEN et al., 2004; WASSERMAN; SINGH; CHAMPAGNE, 

2004). Neste contexto, um estudo realizado por nosso grupo demonstrou que o EGS de A. 

aegypti induz apoptose de linfócitos naïve por mecanismos que envolvem a clivagem de pró-

caspase-3 e de pró-caspase-8, enquanto que células de memória são resistentes a essa 



 

atividade citotóxica (BIZZARRO et al., 2013). Já para macrófagos e células dendríticas, ainda 

são escassos os estudos sobre suas interações com os componentes salivares de A. aegypti. No 

caso das células dendríticas, um estudo de nosso grupo mostrou que o EGS do mosquito não 

afetou sua diferenciação, maturação ou função in vitro, em modelo murino (BIZZARRO et 

al., 2013). Por outro lado, em macrófagos peritoneais residentes de camundongos C3H/HeJ, o 

EGS de A. aegypti foi capaz de diminuir de maneira significativa a expressão de IFN-β e 

óxido nítrico (NO), ao mesmo tempo em que aumentou a expressão de IL-10 (SCHNEIDER 

et al., 2010). Além disso, o estudo realizado por Wasserman (2005) mostrou redução na 

produção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1α, IL-6, IL-12 e TNF-α) em uma linhagem de 

macrófagos de camundongos BALB/c estimulados com LPS, comprovando-se assim que a 

saliva possui efeito modulador nessas células. 

Além do papel imunomodulador descrito acima, alguns componentes da saliva de 

artrópodes vetores também apresentam atividades antimicrobianas (DA YU et al., 2006; 

GODREUIL et al., 2014; KOTSYFAKIS et al., 2006; LUPLERTLOP et al., 2011; PICHU et 

al., 2009; ROSSIGNOL; LUEDERS, 1986; WU et al., 2015). Estudos realizados em 

carrapatos demonstraram que peptídeos antimicrobianos provenientes de glândulas salivares 

possuem atividade antibacteriana e antifúngica (DA YU et al., 2006; LIU et al., 2008; LU et 

al., 2009; PICHU et al., 2009; ZHANG et al., 2011). Em dípteros, Wu e colaboradores (2015) 

descreveram um peptídeo semelhante à cecropina, isolado de glândulas salivares de Simulium 

bannaense, com potente atividade microbicida em bactérias gram-negativas. Já o estudo 

realizado com o peptídeo antimicrobiano cecropina A de Drosophila, demonstrou que este 

possui não somente atividade antibacteriana, mas também antiparasitária sobre o protozoário 

flagelado Leishmania (Leishmania) aethiopica (AKUFFO et al., 1998). Para a espécie A. 

aegypti, há estudos comprovando o potencial antibacteriano e antiparasitário de peptídeos 

isolados de suas glândulas salivares (GODREUIL et al., 2014; LUPLERTLOP et al., 2011; 

ROSSIGNOL; LUEDERS, 1986). Dentre estes, destaca-se o peptídeo aedesina, isolado de 

glândula salivar de mosquitos infectados com o vírus causador da dengue, capaz de matar 

bactérias gram-negativas (GODREUIL et al., 2014). O estudo realizado por Luplertlop e 

colaboradores (2011) também demonstrou que um peptídeo salivar de A. aegypti, homólogo à 

cecropina (cecropin-like) também possui atividade antiparasitária em parasitos do gênero 

Leishmania. Desse modo, estes peptídeos podem ser considerados candidatos para o 

desenvolvimento de novos fármacos e podem também ser utilizados como alternativa no 

tratamento de infecções causadas por diversos tipos de patógenos, inclusive para Leishmania 



 

spp.,uma vez que possuem amplo espectro de atividade, são inativos contra células de 

vertebrados, e possuem um modo de ação que deve restringir a seleção de cepas resistentes 

(BULET et al., 1999; GODREUIL et al., 2014; LACERDA et al., 2016). 

 

1.2 Leishmaniose 

Leishmaniose é uma doença de caráter zoonótico que representa um relevante 

problema de saúde pública em vários países subdesenvolvidos e em desenvolvimento 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). Atualmente é considerada uma das 

principais doenças tropicais negligenciadas, responsável por cerca de 20 mil mortes ao ano 

em todo o mundo e 310 milhões de pessoas vivendo em situação de risco de contrair uma das 

variadas formas da doença (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). Além disso, 

de acordo com o Ministério da Saúde, somente no ano de 2014 foram registrados mais de 23 

mil novos casos de leishmaniose no país, evidenciando-se assim a importância 

epidemiológica da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016c,d). Seu agente etiológico, 

considerado patogênico ao ser humano, é representado por pelo menos 20 espécies de 

protozoários flagelados do gênero Leishmania, pertencente à ordem Kinetoplastida e à família 

Trypanosomatidae (BAÑULS et al., 2007; SIMPSON, 1987). Leishmania apresenta dois 

subgêneros (Leishmania e Viannia) e sua transmissão aos hospedeiros vertebrados ocorre por 

meio do repasto sanguíneo realizado pelas fêmeas de insetos hematófagos pertencentes à 

família Psychodidae, subfamília Phlebotominae. Somente 70 das 1000 espécies conhecidas de 

flebotomíneos foram identificadas como vetores da doença, com dois gêneros importantes: 

Lutzomyia no Novo Mundo e Phlebotomus no Velho Mundo (KISHORE et al., 2006; 

MURRAY et al., 2005). 

A leishmaniose pode apresentar diversas formas clínicas a depender da espécie 

responsável pelo início da infecção e da relação parasito-hospedeiro (ALEXANDER; 

BRYSON, 2005). As principais formas clínicas, de acordo com a classificação de Murray et 

al. (2005), são: 

a) Leishmaniose cutânea (LC): caracterizada por lesões ulcerosas, indolores, 

únicas (geralmente) ou múltiplas; 

b) Leishmaniose mucocutânea (LMC): caracterizada por lesões ulcerosas nas 

mucosas que afetam as regiões naso-faríngeas; 



 

c) Leishmaniose cutâneo-difusa (LCD): caracterizada por lesões nodulares não-

ulcerosas; 

d) Leishmaniose visceral (LV): caracterizada pelas formas viscerais, onde os 

parasitas apresentam tropismo pelo sistema fagocítico mononuclear do fígado, baço, 

medula óssea e tecidos linfóides. 

As formas cutâneas podem ser causadas pelas espécies de parasitos: Leishmania 

(Leishmania) major, L. (L.) mexicana, L (L.) aethiopica, L. (L.) tropica, L. (L.) amazonensis, 

L. (Viannia) guyanensis, L. (V.) peruviania e L. (V.) braziliensis (ASHFORD, 2000). No 

Brasil, as espécies mais relevantes de Leishmania responsáveis pelas formas cutâneas são L. 

(V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. (L.) amazonensis (VALE; FURTADO, 2005), as 

espécies responsáveis pela leishmaniose visceral, também conhecida por Calazar são L. (L.) 

donovani e L. (L.) infantum chagasi (CHAPPUIS et al., 2007; ROMERO; BOELAERT, 

2010). 

Esses parasitos possuem um ciclo de vida digenético, com alternância de dois estágios 

distintos do parasito (HANDMAN; BULLEN, 2002; KAVOOSIET et al., 2006). Após a 

realização do repasto sanguíneo, as formas amastigotas ingeridas transformam-se em 

promastigotas procíclicas dentro do sistema digestório do inseto vetor, podendo ligar-se 

através do flagelo à parede do intestino, garantindo a sua permanência e desenvolvimento. 

Aproximadamente 48 a 72 horas depois do repasto sanguíneo, estas se diferenciam nas formas 

promastigotas nectomonas, formas móveis flageladas capazes de romper a matriz peritrófica e 

alojarem-se no intestino anterior (BATES, 2007). Uma vez que tenham alcançado a válvula 

estomodeal, as formas promastigotas nectomonas sofrerão outro processo de diferenciação e 

se desenvolverão em promastigotas leptomonas, formas mais curtas do parasito responsáveis 

pela secreção do PSG (promastigote secretory gel), o qual possui um papel de fundamental 

importância na transmissão do patógeno (BATES, 2007). Neste mesmo local, ocorre então a 

diferenciação dos promastigotas procíclicos em promastigotas metacíclicos, que são as formas 

infectantes. Quando cessa o processo de divisão celular, os promastigotas metacíclicos que se 

encontram na válvula estomodeal do inseto, são regurgitados e inoculados no hospedeiro 

mamífero pelas fêmeas dos vetores durante um novo repasto sanguíneo (BATES, 2007; 

TEIXEIRA et al., 2013). Após a infecção do hospedeiro vertebrado, as formas promastigotas 

metacíclicas vão interagir com as células residentes da pele e logo serão fagocitadas pelos 

macrófagos, por mecanismos dependentes de ligantes ou receptores presentes na membrana 



 

da célula, como por exemplo, o receptor do complemento CR3 (MOSSER; EDELSON, 1985; 

LOCKSLEY et al., 1988). Nos macrófagos infectados, os promastigotas metacíclicos 

transformam-se rapidamente em formas amastigotas, que possuem formato esférico e flagelo 

curto e invaginado, sendo capazes de multiplicar-se por divisão binária dentro do vacúolo 

parasitóforo. Leishmania spp., assim como outros parasitos, desenvolveu mecanismos de 

escape para sobrevivência dentro do macrófago e dessa forma é capaz de liberar suas formas 

amastigotas que poderão infectar outras células ou serem ingeridas por fêmeas de 

flebotomíneos durante o repasto sanguíneo (DUCLOS; DESJARDINS, 2000). 

Uma vez que possuem peças bucais relativamente curtas, as fêmeas dos flebotomíneos 

laceram a pele e os capilares do hospedeiro vertebrado formando um coágulo subcutâneo para 

que, dessa forma, sejam capazes de realizarem seu repasto sanguíneo. Nesse contexto, a saliva 

do inseto vetor, que é inoculada no sítio da picada, possui um papel fundamental na 

transmissão e estabelecimento do patógeno, evitando a atuação dos elementos responsáveis 

pela hemostasia e reduzindo a inflamação do hospedeiro vertebrado (GOMES; OLIVEIRA, 

2012; KAMHAWI, 2000). Sabe-se que a saliva do vetor contém um arsenal molecular capaz 

de facilitar o estabelecimento da infecção, sendo assim, muitos estudos demonstram que a 

infecção de Leishmania spp. na presença de componentes salivares de flebotomíneos em 

camundongos promove um desenvolvimento maior e mais exacerbado da lesão quando 

comparado a animais inoculados somente com o parasito (BELKAID et al., 1998; 

BEZERRA; TEIXEIRA, 2001; LIMA; TITUS, 1996; MBOW et al., 1998; TITUS; RIBEIRO, 

1988). Os neutrófilos possuem a habilidade de responder e de fagocitar eficientemente uma 

vasta variedade de patógenos, sendo que na imunopatogênese de Leishmania, essas células 

são as primeiras células de defesa a migrarem para o sítio de infecção, com rápida infiltração 

ao redor do local da picada do flebotomíneo (PETERS et al., 2008; VAN ZANDBERGEN et 

al., 2004). Nesse sentido, Peters e colaboradores (2008) demonstraram a importância dos 

neutrófilos no estabelecimento e progressão da leishmaniose, tornando a infecção mais branda 

por meio da depleção destas células. Neste mesmo sentido, estudo realizado por Prates e 

colaboradores (2011) demonstrou o papel da saliva de Lutzomyia longipalpis nos neutrófilos, 

que foi capaz de aumentar a carga parasitária e de induzir apoptose nessas células. Além 

disso, a saliva de L. longipalpis também inibe a expressão de moléculas co-estimuladoras em 

células dendríticas humanas, e afeta a capacidade de macrófagos ativados de apresentar 

antígenos para linfócitos T (COSTA et al., 2004; THEODOS; TITUS, 1993). Já um estudo 

realizado com o lisado de glândulas salivares de Phlebotomus papatasi em camundongos 



 

infectados com L. (L.) major mostrou aumento na produção da citocina IL-4 (associado com o 

padrão Th2 de resposta), ao mesmo tempo em que diminuiu a produção de IFN-γ e IL-12 

(associadas com o padrão Th1 de resposta). Esses dados mostram que a saliva deste vetor é 

capaz de interferir no desenvolvimento de uma resposta Th1, a qual está associada a 

resistência à leishmaniose (MBOW et al., 1998). Uma importante molécula presente na saliva 

de flebotomíneos é o maxadilan, que foi isolado originalmente por Lerner e colaboradores 

(1991) e é considerado um potente vasodilatador. Além de auxiliar no repasto sanguíneo do 

inseto vetor, o maxadilan também é um importante imunomodulador, sendo capaz de 

aumentar a produção de IL-6, IL-10 e TGF-β e de diminuir a produção de IL-12p70, TNF-α e 

NO em macrófagos murinos estimulados com LPS (BRODIE et al., 2007; SOARES et al., 

1998). Em células dendríticas de camundongos BALB/c e C3H/HeN estimuladas com LPS, o 

maxadilan diminuiu a expressão de CD80 e de CCR7 e também a secreção de citocinas do 

tipo I (IL12-p40, TNF-α, IFN-γ) enquanto promoveu a secreção de citocinas do tipo II (IL-6 e 

IL-10). Já a proliferação de linfócitos murinos foi inibida na presença de maxadilan 

(QURESHI et al., 1996; WHEAT et al., 2008). Assim sendo, esses estudos demonstram a 

importância da saliva dos flebotomíneos na imunopatogênese da leishmaniose, seja no 

estabelecimento, na severidade, ou na susceptibilidade da doença. 

Com relação ao tratamento da leishmaniose, é preconizado no Brasil o uso de 

antimoniais pentavalentes (primeira linha) e de anfotericina B (segunda linha), tanto para a 

leishmaniose tegumentar como para a leishmaniose visceral, devendo-se levar em 

consideração a faixa etária, a presença de gravidez e comorbidades referentes a cada paciente 

(PELISSARI et al., 2011). A droga de primeira escolha é o antimonial pentavalente de uso 

parenteral que apesar de ser o mais indicado, com taxas de cura variando em torno de 60 a 

100%, apresenta inúmeros efeitos adversos como: a) elevada toxicidade podendo além de 

destruir o parasito, levar o paciente a óbito (MARSDEN, 1985); b) administração unicamente 

parenteral; c) efeitos colaterais (mialgias, artralgias, cefaléias, distúrbios gastrointestinais, 

alterações renais, hepáticas, pancreáticas, erupções cutâneas, dentre outras) (TIUMAN et al., 

2011); d) risco de vir a acumular-se em órgãos vascularizados e tecidos, principalmente rins e 

fígado (FELICETTI et al., 1974). Além disso, o mecanismo de ação dos antimoniais 

permanece sem sua completa elucidação, sendo que o antimônio aparentemente tem atuação 

na oxidação dos ácidos graxos e também na glicólise do parasito, diminuindo os níveis de 

adenosina trifosfato intracelular (CROFT; CROOMBS, 2003; RATH et al., 2003). Já nos 

casos não responsivos aos antimoniais, a droga de segunda escolha é a anfotericina B, que é 



 

um antifúngico considerado ativo e eficaz no tratamento das leishmanioses. Entretanto, 

também apresenta elevada toxicidade e efeitos colaterais como tremor, febre, náuseas, 

vômitos, anorexia, dor de cabeça, mialgia e artralgia (BERMAN, 1988; GALIIS et al., 1990; 

MADDUX; BARRIERE, 1980; MOREAU et al., 1992; TIUMAN et al., 2011). É 

administrado por via endovenosa e uma de suas reações adversas mais significativas é a 

nefrotoxicidade, podendo levar à diminuição dos níveis de potássio e magnésio no organismo 

(RATH et al., 2003). Este medicamento atua na membrana plasmática celular, especialmente 

naquelas com alto conteúdo de ergosterol (BAGINSKI et al., 2005). Já a anfotericina B 

lipossomal apresenta baixa toxicidade, uma vez que é pouco absorvida pelos rins, sendo o 

tratamento realizado em menor período de tempo (MUSA et al., 2005; SOLOMON et al., 

2007). Porém, seu custo bastante elevado restringe a utilização em larga escala. 

Atualmente, medicamentos como o miltefosine, que é um medicamento de 

administração por via oral, e a paromomicina, de administração por via intramuscular, já estão 

em uso para o tratamento da Leishmaniose visceral na Índia, em Bangladesh e na África 

Oriental (JAH et al., 1999; KIMUTAI et al., 2017; MONDAL et al., 2016; RAHMAN et al., 

2017; SUNDAR et al., 2007). Enquanto que outros ainda permanecem em fase de testes 

clínicos. Vale ressaltar que o tratamento utilizando as drogas atualmente disponíveis apresenta 

dificuldades como: a administração do medicamento, efeitos adversos bastante severos, longo 

tempo de tratamento que muitas vezes leva o paciente a abandoná-lo, e somando-se a isso, 

observa-se um aumento contínuo de cepas resistentes aos antimoniais e também a outros 

medicamentos (OUELLETTE et al., 2004; RATH et al., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

2 CONCLUSÕES 



 

 O EGS de A. aegypti afeta o curso da infecção in vivo em camundongos C57BL/6, 

com maior aumento da espessura da pata nas primeiras semanas de infecção e 

modulação dos parâmetros imunológicos envolvidos na proteção contra a doença. 

 

 O EGS de A. aegypti aumenta a infecção por L. (L.) amazonensis em macrófagos 

murinos in vitro. 

 

 O EGS de A. aegypti não possui efeito direto em L. (L.) amazonensis, mesmo em altas 

concentrações. 
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