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RESUMO 

 

NETO, L.S. Mediadores e mecanismos envolvidos no processo de sensibilização e 

dessensibilização a picadas do mosquito Aedes aegypti. 2018. 97 f. Tese (Doutorado 

em Imunologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

Fêmeas da espécie Aedes aegypti são vetores de importantes doenças como dengue, 

febre amarela, Chikungunya e Zika. A alimentação sanguínea realizada pelo mosquito 

fêmea é importante e necessária para a maturação dos ovos. Durante este processo, os 

mosquitos hematófagos precisam lidar com desafios impostos pelo hospedeiro 

vertebrado como a barreira da hemostasia e seu sistema imunológico. Estudos clássicos 

mostraram que a exposição à saliva do mosquito é capaz de sensibilizar o homem, 

embora boa parte dos indivíduos apresente dessensibilização às proteínas salivares ao 

longo da vida. Resultados recentes do nosso grupo sugerem que o processo de 

sensibilização e dessensibilização pode ser reproduzido em modelo murino. Diante do 

exposto, o presente trabalho teve como objetivo estudar os processos de sensibilização e 

dessensibilização aos antígenos salivares de A. aegypti, seu impacto no fitness biológico 

do mosquito (ingestão de sangue, oviposição e escolha do hospedeiro) e potenciais 

moléculas envolvidas nesse processo. Inicialmente, padronizamos um modelo de 

exposição natural, no qual camundongos BALB/c fêmeas foram expostos 10 vezes às 

picadas de 30 mosquitos A. aegypti fêmeas, com um intervalo de 15 dias entre cada 

exposição. Avaliamos o perfil de anticorpos séricos entre cada exposição e observamos 

uma mudança no padrão de anticorpos ao longo do tempo, inicialmente com forte 

componente Th2 (IgE total e IgG1 específica) e mais tardiamente, a presença de um 

componente Th1 (IgG2a específica). Além disso, o soro de animais expostos 4 vezes aos 

mosquitos apresentou atividade anafilática dependente de IgE superior ao soro de 

animais naive e de animais expostos 10 vezes ao mosquito. O perfil de citocinas 

presentes em culturas de células totais de baço mostrou forte produção de IL-4 e IL-5 

antígeno-específicas, que foi semelhante entre os grupos expostos 4 ou 10 vezes aos 

mosquitos. A avaliação da migração celular na orelha induzida pelas picadas do mosquito 

mostrou que, comparado com as células residentes da orelha de animais naive, todos os 

tipos celulares fenotipados estavam presentes maior quantidade em tanto em animais 

expostos 4 vezes quanto expostos 10 vezes aos mosquitos, com destaque para os 

eosinófilos (aumentados ~2000 e ~1000 vezes, respectivamente). Entretanto, o número 

total de eosinófilos e de linfócitos B se mostrou reduzido, enquanto o número de 

neutrófilos estava aumentado, nos animais expostos 10 vezes quando comparados aos 

animais expostos 4 vezes. Do ponto de vista do vetor, não observamos grandes 



alterações no volume de sangue ingerido durante o repasto sanguíneo, embora haja uma 

tendência de maior aquisição de sangue em animais expostos 7 vezes ao mosquito. Por 

outro lado, a oviposição foi gradativamente diminuída entre a segunda e a sétima 

exposição quando comparada com a primeira exposição, voltando aos níveis originais à 

partir da oitava exposição. Um modelo de inflamação peritoneal aguda induzido pela 

inoculação do extrato da glândula salivar (EGS) de fêmeas do mosquito A. aegypti, 

revelou um aumento de eosinófilos, semelhante ao observado no modelo crônico de 

inflamação na orelha. Esse modelo foi usado para estudar o papel de moléculas do 

hospedeiro potencialmente envolvidas na migração eosinofílica em resposta aos 

antígenos salivares, revelando a importância da IL-5 e dos leucotrienos nesse processo. 

Assim, podemos concluir que a saliva do mosquito A. aegypti provoca uma forte resposta 

alérgica em camundongos, que apesar de não alterar o volume de sangue ingerido pelos 

mosquitos, é capaz de afetar sua oviposição. A exposição crônica induz um processo de 

dessensibilização, com aumento de anticorpos de perfil Th1 e diminuição da migração de 

eosinófilos no sítio da picada, mas que se refletiu em maior oviposição por parte dos 

mosquitos. Finalmente, IL-5 e leucotrienos são mediadores que parecem estar envolvidos 

na inflamação eosinofílica em resposta aos componentes salivares do mosquito. 

Palavras – chave: Aedes aegypti, saliva, alergia, sensibilização, dessensibilização, 

eosinófilos. 



ABSTRACT 

 

NETO, L.S. Mediators and mechanisms involved in the sensitization and 

desensitization to Aedes aegypti bites. 2018. 97 p. Tesis (PhD. in Immunology) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Females of Aedes aegypti species are vectors of important diseases such as dengue, 

Yellow Fever, Chikungunya Fever and Zika. The blood meal is essential and necessary 

for the maturation of eggs in female mosquitoes. During this process, hematophagous 

mosquitoes need to cope with challenges imposed by the vertebrate host, such as the 

hemostasis and the immune system barriers. Classical studies have shown that exposure 

to mosquito saliva is able to sensitize humans, although most individuals show 

desensitization to salivary proteins throughout their lives. Recent results from our group 

suggest that the process of sensitization and desensitization can be reproduced in a 

murine model. Thus, the aim of the present work was to study the sensitization and 

desensitization processes to A. aegypti salivary antigens, their impact on the biological 

fitness of the mosquito (blood ingestion, oviposition and host choice) and potential 

molecules involved in this process. Initially, we standardized a model of natural exposure 

in which female BALB/c mice were exposed 10 times to the bites of 30 female A. aegypti 

mosquitoes, with a 15-day interval between each exposure. We evaluated the serum 

antibody profile between each exposure and observed a change in antibody pattern over 

time, initially with a strong Th2 component (total IgE and specific IgG1) and later, the 

presence of a Th1 (specific IgG2a) component. In addition, the serum of animals exposed 

4 times to the mosquitoes showed stronger IgE-dependent anaphylactic activity than the 

serum of naive animals and animals exposed 10 times to the mosquitoes. The cytokine 

profile in spleen cell cultures showed strong antigen-specific production of IL-4 and IL-5, 

similar between the groups exposed 4 or 10 times to the mosquitoes. The evaluation of 

cell migration into the ear induced by mosquito bites showed that, compared to the 

resident cells of the ear of naive animals, all phenotyped cell types were present in larger 

amounts in both animals exposed, 4 times and 10 times, to mosquitoes, specially 

eosinophils (increased ~2000 and ~1000 times, respectively). However, the total number 

of eosinophils and B lymphocytes was reduced, while the number of neutrophils was 

increased, in animals exposed 10 times when compared to animals exposed 4 times. 

From the vector perspective, we did not observe significant changes in the volume of 

blood taken during the blood feeding, although there is a tendency of greater blood 

acquisition in animals exposed 7 times to the mosquitoes. On the other hand, the 



oviposition was gradually diminished between the second and the seventh exposure when 

compared to the first exposure, returning to the original levels from the eighth exposure. A 

model of acute peritoneal inflammation induced by the inoculation of female A. aegypti 

salivary gland extract (SGE) revealed an increase in eosinophils, similar to that observed 

in the chronic model of inflammation in the ear. This model was used to study the role of 

host molecules potentially involved in eosinophil migration in response to salivary 

antigens, revealing the importance of IL-5 and leukotrienes in this process. Thus, we can 

conclude that the saliva of the A. aegypti mosquito causes a strong allergic response in 

mice that it does not alter the volume of blood ingested by mosquitoes, but it is able to 

affect their oviposition. Chronic exposure induced a desensitization process, with 

increased antibodies of Th1 profile and decreased eosinophil migration to the bite site, but 

that resulted in greater oviposition by the mosquitoes. Finally, IL-5 and leukotrienes are 

mediators that seem to be involved in eosinophilic inflammation in response to the salivary 

components of the mosquito. 

 

Key Words: Aedes aegypti, saliva, allergy, sensitization, desensitization, eosinophils. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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1.1 Atividades biológicas dos componentes salivares do mosquito Aedes aegypti 

Do ponto de vista da saúde pública, os mosquitos hematófagos são os principais 

responsáveis pela transmissão de doenças infecciosas e parasitárias de importância 

clínica e epidemiológica para o homem, tais como malária, filariose, febre amarela, 

dengue, Chikungunya e Zika, dentre outras. Esses vetores estão distribuídos em todo 

território brasileiro e apresentam uma ampla capacidade de adaptação às mudanças 

climáticas e à invasão do homem ao seu habitat natural (BEZERRA et al., 2016; 

BOGOCH et al., 2016; CARRINGTON; CAMERON, 2014; GUBLER, 2002). Dentre as 

espécies de mosquitos de importância médica, Aedes aegypti é a melhor caracterizada 

até o momento. Tanto os machos quanto as fêmeas dessa espécie precisam de 

carboidratos para seu metabolismo basal, normalmente obtido do néctar das plantas ou 

qualquer outra fonte contendo açúcares simples. No entanto, as fêmeas necessitam se 

alimentar também de sangue para obter os nutrientes necessários para o 

amadurecimento dos ovários e o desenvolvimento dos ovos (CHRISTOPHERS, 1960; 

FORATTINI, 2002). No momento do repasto sanguíneo, a ruptura dos vasos sanguíneos 

provocada pelo vetor na pele do hospedeiro vertebrado desencadeia mecanismos de 

hemostasia, um sistema redundante e complexo que atua limitando o fluxo sanguíneo no 

local da picada de maneira a reduzir a hemorragia, além de iniciar a agregação 

plaquetária e a coagulação sanguínea. Como esses processos potencialmente dificultam 

a alimentação, as fêmeas de A. aegypti desenvolveram em sua saliva substâncias com 

potentes ações vasodilatadoras, anti-agregante de plaquetas e anti-coagulantes 

(CHAMPAGNE, 2006; FONTAINE et al., 2011a; RIBEIRO; FRANCISCHETTI, 2003). A 

atividade vasodilatadora é decorrente das moléculas salivares sialocinina I e sialocinina 

II, peptídeos com massa molecular de aproximadamente 1400 Da, membros da família 

das taquicininas (CHAMPAGNE; RIBEIRO, 1994; RIBEIRO, 1992). A inibição da 

agregação plaquetária é provocada pela enzima apirase (ATP-difosfohidrolase), que 

possui a capacidade de hidrolisar ATP e ADP liberados por plaquetas ativadas e células 

endoteliais lesadas (CHAMPAGNE et al., 1995; RENO; NOVAK, 2005; RIBEIRO et al., 

1984). Outro inibidor encontrado na saliva de A. aegypti é a aegyptina, uma proteína 

capaz de se ligar à integrina α2β1,à glicoproteína VI e ao fator de von Willebrand, todos 

expressos pelas plaquetas e que estão envolvidos no processo de agregação plaquetária 

(CALVO et al., 2007). Já a atividade anticoagulante é desempenhada por inibidores de 

serinoproteases (serpinas) denominados AaTI (do inglês “Aedes aegypti trypsin inhibitor”) 

e AFXa (do inglês “Anticoagulant-factor Xa”), que se ligam a trombina e ao fator Xa, 

respectivamente (WATANABE et al., 2010, 2011; STARK; JAMES, 1995, 1998). Uma 
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outra serpina, caracterizada pelo nosso grupo e denominada AET-7393, foi capaz de 

aumentar o sangramento de camundongos inoculados com a molécula, mas os seus 

mecanismos de ação ainda não foram elucidados (LINO, 2013). 

Um segundo desafio encontrado pelo A. aegypti no momento de sua alimentação 

é a reação inflamatória e imune que ocorre na pele do hospedeiro. Por isso, além dos 

componentes com atividades anti-hemostáticas descritos acima, a saliva das fêmeas 

dessa espécie também possui diversas moléculas com ações anti-inflamatórias e 

imunomoduladoras. Porém, a literatura a respeito deste assunto ainda é bastante 

reduzida e pouco se conhece sobre as moléculas responsáveis por tais atividades, sendo 

que muitos estudos se baseiam em preparações brutas conhecidas como extrato da 

glândula salivar (EGS). Por exemplo, o EGS de A. aegypti fêmeas é capaz de inibir a 

produção de TNF- por mastócitos peritoneais de ratos, não afetando sua desgranulação 

(BISSONNETTE; ROSSIGNOL; BEFUS, 1993). O EGS do mosquito também é capaz de 

inibir a proliferação policlonal e antígeno-específica de linfócitos T (CROSS; CUPP; 

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

2004). Trabalhos do nosso grupo revelaram que essa inibição é decorrente de morte 

celular dos linfócitos mediada pela ativação de caspase-3 e de caspase-8 (BIZZARRO et 

al., 2013), que ocorre de maneira seletiva em linfócitos, mas não em células dendríticas 

ou neutrófilos (BIZZARRO et al., manuscrito em preparação). A produção de citocinas do 

perfil Th1 (IFN- e IL-2) e pró-inflamatórias (GM-CSF e TNF-α) pelos linfócitos também é 

inibida pelo EGS, porém as citocinas do perfil Th2 (IL-4 e IL-5) são pouco afetadas 

(CROSS; CUPP; ENRIQUEZ, 1994; WANASEN et al., 2004; WASSERMAN; SINGH; 

CHAMPAGNE, 2004). Outra atividade encontrada na saliva de A. aegypti é a indução da 

polarização das respostas imunes adaptativas para um perfil Th2, com o aumento dos 

níveis séricos de anticorpos do tipo Th2 (IgE e IgG1) em camundongos expostos a 

sucessivas picadas ou imunizados com o EGS do mosquito (BARROS et al., 2016; 

CHEN; SIMONS; PENG, 1998; PENG; SIMONS, 1998, 2004). Além desse fenótipo, 

também já foi demonstrado que esplenócitos de animais expostos às picadas de A. 

aegypti produziram níveis maiores das citocinas IL-4 e menores de IFN- (CHEN; 

SIMONS; PENG, 1998). Uma molécula denominada SAAG-4, presente na saliva de A. 

aegypti, foi identificada como sendo um fator capaz de induzir a expressão de IL-4 e 

programar a diferenciação de células T CD4+ para o padrão Th2 (BOPPANA et al., 2009). 

Outra molécula presente na saliva, a sialocinina I (descrita originalmente com um 

vasodilatador), é capaz de reduzir a produção de citocinas do tipo Th1 e aumentar a 

produção de citocinas do perfil Th2 (ZEIDNER et al., 1999). Por outro lado, o EGS de A. 

aegypti não foi capaz de afetar a diferenciação, maturação e função de células 
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dendríticas derivadas de medula óssea de camundongos (BIZZARRO et al., 2013), assim 

como não foi capaz de alterar a expressão de moléculas de superfície envolvidas nas 

funções dessas células (CD40, CD83 e MHC de classe I e de classe II) em células 

dendríticas mielóides humanas infectadas com vírus da dengue (ADER et al., 2004). Em 

macrófagos, foi demonstrado que o EGS de A. aegypti diminui significativamente a 

expressão de IFN- e NO sintase induzível enquanto aumenta de maneira transiente a 

expressão de IL-10 (SCHNEIDER et al., 2010) Um outro trabalho 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 e IFN- (WASSERMAN, 2005). E nosso grupo demonstrou que em macrófagos 

peritoneais murinos, a produção de óxido nítrico e das citocinas inflamatórias IL-6 e IL-12 

é diminuída na presença do EGS de A. aegypti, enquanto a produção de IL-10 é 

aumentada. Essas alterações estão associadas a uma diminuição da atividade 

bactericida dos macrófagos, mas não são acompanhadas por morte celular, por 

polarização para o peril M2 ou por alterações na expressão de CD40, CD80 e CD86 nos 

macrófagos (BARROS, 2017). 

Conhecendo o papel dos componentes imunomoduladores na saliva de A. 

aegypti, alguns pesquisadores propõem que essas moléculas podem se tornar potenciais 

alvos no desenvolvimento de vacinas ou outras medidas profiláticas com o objetivo de 

controlar a transmissão de doenças (TITUS; BISHOP; MEJIA, 2006). Por essas razões, 

esses componentes também apresentam potencial terapêutico, podendo ser utilizados no 

tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias. Nesse contexto, trabalhos em 

andamento do nosso grupo e outros realizados em colaboração demonstraram que o 

EGS de A. aegypti é capaz de melhorar o quadro clínico em modelos experimentais para 

o estudo da esclerose múltipla (RAMOS, 2014), hepatite autoimune (ASSIS, 2018) e de 

doenças inflamatórias intestinais (LARA, 2017; SALES-CAMPOS et al., 2015). 
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1.2 Sensibilização e dessensibilização a picadas de mosquitos A. aegypti 

Como já dito anteriormente, para se alimentar com sucesso, as fêmeas do 

mosquito A. aegypti necessitam primeiramente localizar vasos sanguíneos após a ruptura 

física da pele e, posteriormente, lidar com dois desafios apresentados pelo hospedeiro 

vertebrado: a barreira da hemostasia e de seu sistema imunológico (RIBEIRO, 2000). 

Durante esse processo, a secreção salivar é depositada no tecido do hospedeiro tanto 

durante o “probing” (processo de inserção da probóscide e inoculação de saliva em busca 

de vasos sanguíneos) quanto durante o repasto sanguíneo. Se por um lado o coquetel 

salivar introduzido no hospedeiro durante o repasto sanguíneo possui as atividades 

bioquímicas e imunofarmacológicas descritas anteriormente, por outro, essas mesmas 

moléculas são potencialmente antigênicas (RIBEIRO, 1987). Os primeiros relatos de que 

as reações cutâneas a picadas de mosquitos hematófagos diferem entre os indivíduos e 

que exposições repetidas causam alterações nessas respostas foram publicados há 

quase um século (BOYCOTT, 1928; GORDON, 1922). Porém, os estudos pioneiros 

mostrando que a reação à picada de mosquitos é de natureza imunológica e a descrição 

da sequência de eventos decorrentes dessa exposição aconteceram apenas nas 

décadas seguintes (MCKIEL, 1959; MELLANBY, 1946). 

Mellanby (1946) realizou um estudo na Inglaterra com 25 voluntários que nunca 

haviam viajado para fora do país e que, portanto, provavelmente nunca haviam entrado 

em contato com o mosquito A. aegypti naquela época. Ele observou que quando esses 

indivíduos eram expostos pela primeira vez aos mosquitos, apenas uma pequena região 

vermelha, de 1 mm de diâmetro, era observada no sítio da picada, mas nenhuma outra 

reação cutânea imediata visível ou coceira se desenvolvia. Porém, após um período que 

variou de indivíduo para indivíduo, foi observada uma reação tardia no local, com um halo 

avermelhado de até 3 cm e uma pápula central de 1 cm associados a coceira e outros 

sintomas. A exposição repetida aos mosquitos durante um mês alterou drasticamente a 

reação observada, com o desenvolvimento de uma reação imediata envolvendo pápula, 

rubor e coceira. Após 2 horas, esses sintomas desapareciam, mas no dia seguinte a 

reação tardia descrita voltava a aparecer. Após mais um período de exposição frequente 

aos mosquitos, a reação imediata continuava a aparecer, mas a reação tardia lentamente 

diminuiu. Apesar deste estudo não ter continuado a partir desse ponto, na época já 

existiam relatos de pessoas afirmando que após repetidas exposições a milhares de 

picadas, a reação imediata também desaparecia. Já McKiel (1959), trabalhando com 

modelos experimentais, mostrou que nem os mosquitos inteiros nem suas secreções são 
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tóxicos quando inoculados em animais de laboratório. Ele também observou que coelhos 

e cobaias não desenvolveram reações cutâneas após a primeira exposição aos 

mosquitos, exceto uma pequena hemorragia ocasional causada pela lesão mecânica 

decorrente do repasto sanguíneo. Após várias exposições, esses animais desenvolveram 

uma reação imediata e uma reação tardia de natureza alérgica. Esses animais 

sensibilizados por picadas de mosquito responderam ao desafio tanto com extrato de 

cabeça/tórax quando com extrato da região abdominal, porém enquanto o primeiro 

extrato foi capaz de sensibilizar os animais para responder às picadas, o segundo extrato 

não apresentou tal capacidade. Finalmente, esse estudo concluiu que a secreção salivar 

apresentava mais de um antígeno “sensibilizante”, o que de fato foi confirmado por 

estudos posteriores apresentados a seguir a respeito dos alérgenos salivares de A. 

aegypti. 

Em um trabalho mais recente, Peng e Simons (1998), realizaram um estudo 

prospectivo avaliando paralelamente a resposta de um ser humano e de um coelho 

expostos a mosquitos de maneira prolongada. A cada 2 semanas, por 48 semanas, um 

indivíduo que nunca antes foi picado por Culex quinquefasciatus foi exposto cerca de 100 

mosquitos criados em laboratório. Em paralelo, os coelhos receberam cerca de 140 

picadas de A. aegypti toda semana por 10 meses. O soro do paciente e do animal foi 

coletado a cada duas semanas. A resposta imediata na pele e a resposta humoral de 

anticorpos saliva-específicos IgE e IgG foram monitorados. Inicialmente as picadas não 

provocaram reações visíveis na pele. Em ambos os casos, reações imediatas e tardias se 

desenvolveram a partir da terceira semana, com um pico entre as semanas 5-19 e 

finalmente desapareceram por volta da vigésima sexta semana no ser humano e um 

pouco antes no coelho. A resposta dos anticorpos a antígenos salivares IgE e IgG 

específica para o C. quinquefasciatus ocorreu em paralelo as reações imediata e tardia 

na pele no ser humano, mas a resposta de IgG voltou a crescer à partir da 20ª semana e 

se manteve até o final do período de observação (50ª semana). Já no coelho, a resposta 

de IgG específica para o A. aegypti surgiu à partir da 5ª semana, alcançou um platô entre 

a 20ª e a 30ª semana e somente a partir daí começou a reduzir até o final do período de 

observação. Diante destes achados, os autores sugeriram que o processo completo de 

sensibilização e dessensibilização natural poderia ocorrer em ambas as espécies, com 

algumas especificidades inerentes à espécie do hospedeiro e do mosquito. Todavia vale 

ressaltar que em seres humanos, tanto a sensibilização quanto a dessensibilização 

natural a picadas de mosquitos pode levar anos para ocorrer, ou serem adquiridas 

através de reações cruzadas com outros antígenos salivares de espécies diferentes, ou 

ainda, nunca acontecer. 
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Em alguns casos, durante o processo de sensibilização, o indivíduo pode não 

apresentar reação alguma ao passo que em outros casos, o indivíduo pode apresentar 

uma variedade de reações no local da picada. Numerosos casos clínicos indicam que 

alguns indivíduos respondem a picada com uma reação na pele visível de 10 a 15 

minutos após a picada e desaparecendo após algumas horas. Este tipo de reação pode 

ser classificado como reação imediata a picada e é caracterizada usualmente pelo 

aparecimento de prurido e consistente eritema e edema no local, as quais podem 

progredir para reações de fase tardia e persistir por dias e algumas vezes por semanas 

ou meses (FEINGOLD; BENJAMIN; MICHAELI, 1968). Nas últimas décadas, diversos 

outros estudos acerca deste processo de sensibilização a picadas de artrópodes 

designaram estágios semelhantes de sensibilização do hospedeiro vertebrado após a 

picada de insetos hematófagos (BENJAMINI et al., 1961; LARRIVEE et al., 1964; 

MCKIEL, 1955; MELLANBY, 1946). À partir desses estudos, foram definidos os 5 

estágios de reatividade do hospedeiro à picada desses insetos, ainda aceitos até os dias 

de hoje (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Estágios das reações cutâneas a picadas de insetos hematófagos. 

Estágio I Período de indução de hipersensibilidade – não ocorrem reações 

cutâneas 

Estágio II São observadas reações tardias na pele 

Estágio III Ocorre reação imediata seguida de reação tardia 

Estágio IV Ocorre somente reação imediata 

Estágio V Não ocorre nenhum tipo de reação  

 

Assim, desde os primeiros estudos até os dias atuais, acredita-se que sequência 

de eventos cutâneos decorrente da picada de insetos hematófagos envolvam um 

processo de sensibilização crescente (reação negativa – somente reação tardia – reação 

imediata e tardia) seguida por um processo de dessensibilização (reação imediata e 

tardia – somente reação imediata – reação negativa) (HEILESEN, 1949). Entretanto, não 

é possível afirmar com certeza que o processo de dessensibilização realmente ocorra em 

pessoas naturalmente expostas ao mosquito porque como já dito, na vida real a 

sensibilização natural pode levar anos para ocorrer ou pode mesmo nunca ocorrer, uma 

vez que as pessoas geralmente evitam a exposição aos mosquitos quando possível. De 

fato, para muitas pessoas, as picadas de mosquitos representam apenas um pequeno 

incômodo decorrente de reações cutâneas limitadas que envolvem a formação de pápula 
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e eritema e que em alguns casos causam coceira. O termo “alergia a mosquitos” somente 

é utilizado quando durante o processo de sensibilização, o indivíduo desenvolve graus 

variados de sintomas após a picada de um mosquito, que consistem em reações não 

usuais vesiculadas e equimóides, que podem progredir para urticária generalizada e 

anafilaxia (BRUMMER-KORVENKONTIO; LAPPALAINEN, 1994; ENGLER, 2001; 

KULTHANAN; WONGKAMCHAI, 2010). Uma reação grave, conhecida como Síndrome 

de Skeeter, foi descrita e consiste em uma intensa reação inflamatória local induzida pela 

picada de mosquitos que por vezes é acompanhada de febre (SIMONS; PENG, 1999). 

Com base nessas informações, é possível afirmar que a alergia causada por 

mosquitos é de significância clínica crescente e tem um impacto negativo na vida da 

população de um modo geral. Embora a opinião dominante é que a alergia as mosquitos 

seja altamente prevalente, há poucos estudos epidemiológicos dando suporte a essa 

percepção (AGARWAL et al., 1991; GONZALEZ DIAZ et al., 2010) e nenhum deles foi 

realizado na América do Sul. Eliminando-se os fatores do “trauma físico” (ocasionado 

pela inserção das peças bucais dos insetos na pele) e da presença de detritos de 

mosquitos na poeira doméstica, há várias décadas se reconhece o papel da saliva dos 

mosquitos em todo esse processo de sensibilização alérgica (FEINGOLD; BENJAMIN; 

MICHAELI, 1968). Corroborando essa visão, (HUDSON et al., 1960) demonstraram que 

se os dutos das glândulas salivares de A. aegypti são cortados, os mosquitos ainda são 

capazes de se alimentar, mas as reações cutâneas normalmente associadas às picadas 

não ocorrem. 

De maneira geral, em processos alérgicos a saliva de A. aegypti é capaz de 

induzir a polarização da resposta imune para um perfil Th2 em camundongos expostos a 

sucessivas picadas ou imunizados com o EGS do mosquito (BARROS et al., 2016; 

CHEN; SIMONS; PENG, 1998; PENG; SIMONS, 1998, 2004). Nosso grupo demonstrou 

que camundongos BALB/c expostos repetidas vezes a picadas do mosquito A. aegypti de 

maneira natural e na ausência de adjuvantes, e posteriormente desafiados 

intranasalmente com o EGS do mosquito, apresentaram um aumento expressivo do 

infiltrado de macrófagos, neutrófilos, linfócitos e eosinófilos juntamente com um aumento 

significativo de citocinas características de um padrão Th2 de resposta como a IL-4, IL-5 

e IL-13 no lavado da cavidade broncoalveolar destes animais (BARROS et al., 2016). A 

proteína SAAG-4 encontrada na saliva de A. aegypti é aparentemente um dos fatores 

responsáveis por essa polarização, uma vez que foi capaz de induzir a produção de IL-4, 

responsável pela diferenciação de células T CD4+ em células Th2 (BOPPANA et al., 

2009). Este perfil de resposta imune também é comumente observado em trabalhos que 
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utilizam proteínas recombinantes derivadas de componentes salivares, com importante 

aumento de anticorpos específicos IgG (especialmente IgG4 e IgE) contra Aed a 1, Aed a 

2, Aed a 3 e Aed a 4, os principais alérgenos salivares descritos em A. aegypti (PENG et 

al., 2001, 2006, 2016). A proteína recombinante Aed a 1 (rAed a 1), que foi primeiramente 

descrita por Peng e colaboradores (2001), assim como o EGS total do mosquito, 

induziram respostas imediata e tardia na pele dos pacientes sensibilizados. Os resultados 

mostraram que o alérgeno isolado foi mais eficaz em sensibilizar o hospedeiro com um 

importante aumento dos anticorpos IgE. Também foi observada uma grande reatividade 

do soro de pacientes previamente sensibilizados com a picada de mosquitos A. aegypti 

às proteínas rAed a 2 e rAed a 3, com aumento significativo de IgE e IgG alérgeno-

específicas (PENG et al., 2001; 2016). Estes alérgenos atuam de maneira similar aos 

componentes salivares que são injetados na derme do hospedeiro vertebrado durante o 

repasto sanguíneo. Assim como estes, vários outros estudos abordam mecanismos de 

sensibilização aos componentes salivares do mosquito A. aegypti. Com efeito, alguns 

autores inferiram que a exposição natural aos mosquitos pode induzir uma resposta de 

anticorpos IgG em indivíduos que vivem em áreas endêmicas e além disso, sugerem que 

algumas proteínas salivares poderiam ser utilizadas como marcadores imunológicos para 

avaliar a exposição individual a picadas do mosquito (FONTAINE et al., 2011b). Diversos 

estudos vêm confirmando essa hipótese em indivíduos com malária (REMOUE et al., 

2006; WAITAYAKUL et al., 2006) e dengue (DOUCOURE et al., 2012; LONDONO-

RENTERIA et al., 2013), dentre outras doenças transmitidas por insetos vetores. 

Portanto, diante do exposto até aqui, observamos a importância do sistema imune 

do hospedeiro vertebrado diante dos processos de sensibilização e posterior 

dessensibilização aos componentes salivares. Trata-se de um campo de estudo amplo, 

pois ainda não se conhecem a fundo os mecanismos efetores pelos quais os 

componentes salivares realizam esta modulação do sistema imune do hospedeiro 

vertebrado. Os estudos que abordam esta temática apresentam diversas limitações, 

assim, cabe a novos pesquisadores a busca por modelos que elucidem este processo 

para que futuramente estes resultados possam ser utilizados como ferramenta para 

estudos em busca de vacinas, medicamentos e estratégias de controle epidemiológico do 

mosquito A. aegypti e tratamento de reações alérgicas intensas aos componentes 

salivares do mosquito. 
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