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LEARNING TO FLY (Pink Floyd) 

Into the distance a ribbon of black 

Stretched to the point of no turning back 

A flight of fancy on a windswept field 

Standing alone my senses real 

A fatal attraction holding me fast how 

Can I escape this irresistible grasp? 

 

Can't keep my eyes from the circling skies 

Tongue tied and twisted Just an earth bound misfit I 

 

Ice is forming on the tips of my wings 

Unheeded warnings I thought I thought of everything 

No navigator to find my way home 

Unladened, empty and turned to stone 

 

A soul in tension that's learning to fly 

Condition grounded but determined to try 

Can't keep my eyes from the circling skies 

Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit, I 

 

Above the planet on a wing and a prayer, 

My grubby halo, a vapour trail in the empty air, 

Across the clouds I see my shadow fly 

Out of the corner of my watering eye 

A dream unthreatened by the morning light 

Could blow this soul right through the roof of the night 

 

There's no sensation to compare with this 

Suspended animation, A state of bliss 

Can't keep my mind from the circling skies 

Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit, I 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O lado bom da ciência é que ela é verdade, quer você acredite ou não.” 

 

“Mesmo que você não consiga se tornar o “maioral” em alguma 

coisa, sempre vai poder melhorar. Não se esqueça disso! Nunca 

diga: Jamais serei bom. Você pode se tornar melhor. E um dia, 

você irá acordar e descobrir o quão bom você se tornou”. 

Neil deGrasse Tyson 
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RESUMO 

 

Ramos AD. Imunomodulação da encefalomielite autoimune experimental pelo extrato da 

glândula salivar de Aedes aegypti [Tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2014. 

 

A saliva de insetos hematófagos é uma fonte potencial de moléculas biologicamente ativas. 

Diversos trabalhos já demonstraram que a saliva destes animais possui moléculas capazes de 

modular o sistema imune do hospedeiro vertebrado com a finalidade de realizar o repasto 

sanguíneo e, consequentemente, em seu processo reprodutivo o qual é dependente do sangue 

ingerido. Baseando-nos na literatura científica a respeito das atividades presentes na saliva de 

diversos artrópodes hematófagos, decidimos investigar no presente trabalho se o extrato da 

glândula salivar (EGS) do mosquito vetor da dengue, Aedes aegypti, seria capaz de modular a 

encefalomielite autoimune experimental (EAE), um modelo animal para estudo da esclerose 

múltipla. Para isso, imunizamos animais C57BL/6 com MOG35-55, um peptídeo 

imunodominante da mielina de oligodendrócitos, e determinamos o regime de tratamento com 

EGS de A. aegypti capaz de suprimir a doença. Demonstramos que a adição de EGS na 

emulsão de MOG35-55 seguido pela administração intraperitoneal pelo período de 10 dias, foi 

o protocolo mais eficiente para modulação dos sintomas da doença. Neste grupo, a incidência 

da doença foi menor do que no grupo que recebeu apenas veículo. Além disso, mesmo os 

animais que ficaram doentes, apresentaram atraso no aparecimento dos sinais clínicos e seus 

sintomas foram mais brandos. Também observamos que a modulação pelo EGS não se deu na 

fase efetora da resposta imune, pois quando realizamos o tratamento somente via 

intraperitoneal não observamos diferença no quadro clínico. Adicionalmente, a análise das 

células do sistema nervoso central não mostrou efeito do EGS sobre as subpopulações de 

linfócitos T. Finalmente, nossos dados sugerem que a ação do EGS ocorre durante a indução 

da resposta imune, uma vez que sua presença somente na emulsão contendo MOG35-55 (sem o 

tratamento intraperitoneal), é suficiente para reproduzir grande parte dos efeitos observados, 

sugerindo um papel nos mecanismos de processamento e/ou apresentação de antígeno. De 

fato, nossos experimentos demonstraram que o EGS consegue suprimir a doença por quatro 

vias principais: 1) atuando diretamente em células dendríticas e diminuindo a expressão de 

MHC de classe II, CD80 e CD86, além de diminuir a produção de citocinas responsáveis pela 

indução das respostas Th1 e Th17; 2) indução de células produtoras de IL-10 ex vivo; 3) 

diminuição das respostas de linfócitos T naïve, talvez como consequência parcial da apoptose 

induzida pelo EGS ou apresentação deficiente dos antígenos; 4) indução sistêmica de células 

com perfil Th2 com maior produção de IL-4 e IL-5, sugerindo um desvio do eixo Th1/Th17 

durante a resposta imune. Como conclusão, temos que o EGS de A. aegypti é capaz de atuar 

tanto na supressão dos sintomas durante o curso da EAE, como também atuar 

preventivamente inibindo o início da resposta imune, sendo assim um candidato para a 

descoberta de moléculas bioativas que no futuro possam vir a ser usadas na terapêutica da 

esclerose múltipla e outras doenças autoimunes. 

 

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

experimental. Imunomodulação. Doenças autoimunes. 



 

ABSTRACT 

 

Ramos AD. Immunomodulation of experimental autoimmune encephalomyelitis by salivary 

gland extract of Aedes aegypti [Thesis (Ph.D. in Immunology)]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2014. 

 

Saliva of hematophagous insects is a potential source of biologically actives molecules. 

Previous studies have indicated that the saliva of these animals can modulate the immune 

system of the vertebrate host, in order to carry out the blood feeding and, consequently in his 

reproductive process which depends on the ingested blood. Based on the activities described 

in the saliva of several hematophagous arthropods, we decided to investigate in this work 

whether the salivary gland extract (SGE) of the mosquito vector of dengue, Aedes aegypti, 

could modulate experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), an animal model of 

multiple sclerosis. For this, we have immunized C57BL/6 mice with MOG35-55, an 

immunodominant peptide of myelin oligodendrocyte and determine the treatment with A. 

aegypti capable of suppressing the disease. We have demonstrated that, the period of 10 days 

was the most efficient protocol for the modulation of disease symptoms. In this group, the 

disease incidence was lower than in the group that received only vehicle. Moreover, even the 

animals that developed clinical symptoms showed a delayed onset of clinical signs, making 

them less affected by the disease. We also observed that modulation by SGE did not occur in 

the effector phase of immune response, because when the treatment is performed 

intraperitoneally only, no difference was observed in the clinical signs. Additionally, analysis 

of central nervous system cells showed no effect of the SGE on subpopulations of T 

lymphocytes. Finally, our data suggest that the action of SGE occurs during the induction 

phase of immune response, since its presence only in emulsion containing MOG35-55 (without 

intraperitoneal treatment) is sufficient to reproduce most of the observed effects, suggesting a 

role in processing mechanism and/or antigen presentation. Indeed, our experiments have 

shown that SGE can suppress disease through four mainly routes: 1) acting directly on 

dendritic cells and decreasing the expression of MHC class II, CD80 and CD86, besides 

decreasing the production of cytokines responsible for Th1 and Th17 response induction; 2) 

inducing IL-10 producing cells ex vivo; 3) decreasing the response of naive T lymphocytes, 

perhaps as a partial consequence of apoptosis induced by SGE or poor antigen presentation; 

4) systemic induction of Th2 cells with increased production of IL-4 and IL-5, suggesting a 

shift of Th1/Th17 axis during immune response. In conclusion, we have shown that A. aegypti 

SGE is able to relieve the symptoms during the course of EAE and also to act preventively, 

inhibiting the initiation of immune response, becoming a candidate for the discovery of 

bioactive molecules that can be used in the future for the treatment of multiple sclerosis and 

other autoimmune diseases. 

 

Keywords: Aedes aegypti. Salivary gland extract. Experimental autoimmune 

encephalomyelitis. Immunomodulation. Autoimmune diseases. 
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1.1 Aedes aegypti 

O filo Arthropoda possui aproximadamente 1.096.660 espécies descritas, constituindo 

85% de todas as já catalogadas pelo homem (1), embora o número total de espécies estimado 

fique entre 5 e 10 milhões (2). Dentro do grupo dos artrópodes, diversas espécies 

desenvolveram de forma independente ao longo da evolução o hábito hematofágico, que 

consiste na ingestão de sangue de animais vertebrados. Estima-se que existam 

aproximadamente 14.000 espécies de artrópodes que se alimentam de sangue (3). Dentre os 

grupos de artrópodes hematófagos, os mosquitos recebem atenção especial, pois, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), são responsáveis por mais de 1 milhão de mortes/ano, 

por serem os vetores de diversas doenças emergentes e reemergentes (4). 

Os principais gêneros de mosquitos que se alimentam de sangue são Anopheles, Culex, 

Aedes, Psorophora, Ochlerotatus, Sabethes, Wyeomyia, Culiseta, e Haemagogus (5). No 

Brasil, uma das espécies de mosquito mais importantes em termos de saúde pública é o Aedes 

aegypti. Esse inseto possui uma distribuição na região tropical do globo, sendo o vetor 

primário de doenças como a febre amarela, febre Chikungunya e dengue (6–9). No caso 

específico da dengue, dados globais de 2010 mostram que foram registrados cerca de 96 

milhões de casos graves e aproximadamente 300 milhões de casos moderados ou 

assintomáticos. Setenta por cento dos casos graves de dengue ocorrem na Ásia, sendo que a 

Índia responde sozinha por 34% desse total. Nas Américas, o Brasil e o México apresentam 

cerca de 14% dos casos graves, praticamente a mesma porcentagem da África, conforme 

apresentado na Figura 1 (10). No Brasil, epidemias recorrentes têm ocorrido ao longo das 

duas últimas décadas embora, segundo o Ministério da Saúde, no primeiro bimestre de 2014 

tenha ocorrido uma diminuição de 80% no número de casos em relação ao mesmo período de 

2013 (427 mil em 2013 para 87 mil este ano). No Estado de São Paulo, porém, a situação é 

um pouco diferente e até junho de 2014 o número de casos registrados em todo o estado já 

chegava à marca de 98.468 (11), o que significa metade de todos os casos registrados no ano 

de 2013 (12). Um levantamento recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde revela 

que no município de São Paulo ocorreram mais de 6 mil casos da doença esse ano, o que 

representa mais do que o dobro na comparação com o mesmo período de 2013 (13).
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Figura 1 – Evidência global e infecção da dengue em 2010. (a) Evidências nacionais da total presença 

(verde) ou total ausência (vermelho) da dengue. (b) Cartograma do número anual de 

infecções para todas as idades como proporção nacional da área geográfica (modificado de 

Bhatt et al., 2013). 

 

Para obter sucesso no repasto sanguíneo, o mosquito A. aegypti fêmea enfrenta dois 

grandes obstáculos: a hemostasia e o sistema imune do hospedeiro (14). Com relação à 

hemostasia, já foram descritas diversas moléculas presentes na saliva de A. aegypti com 

propriedades capazes de modular o sistema da coagulação. Entre as moléculas presentes na 
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saliva temos a apirase, capaz de inibir agregação plaquetária, via hidrólise de ATP e ADP 

liberados pelas células lesadas ou plaquetas ativadas (15). A aegyptina também exerce ação 

sobre a agregação de plaquetas, através de sua ligação ao colágeno, bloqueando a interação 

com os componentes sanguíneos (16,17). Já a vasodilatação verificada durante o repasto do A. 

aegypti é basicamente desencadeada pela ação das sialocininas I e II (18). Adicionalmente, 

também foi caracterizado um inibidor de serino-proteases (serpina) capaz de atuar sobre o 

fator Xa da cascata de coagulação (19). Nosso grupo vem trabalhando com outra serpina 

salivar que também apresenta atividade anticoagulante, embora menos potente, mas cujo 

mecanismo ainda é desconhecido (20). Deste modo, já foram descritas diversas moléculas 

presentes na saliva de A. aegypti capazes de modular a hemostasia, com o objetivo de garantir 

o sucesso do animal no repasto sanguíneo que ocorre no hospedeiro vertebrado. 

Outro desafio enfrentado pelo mosquito durante sua alimentação é o sistema imune do 

hospedeiro. As atividades imunoduladoras da saliva de A. aegypti no hospedeiro vertebrado 

estão começando a ser entendidas. Por exemplo, já foi visto que o extrato da glândula salivar 

(EGS) de A. aegypti é capaz de inibir a secreção de TNF-α em mastócitos de ratos, porém a 

liberação de histamina por estas células não é afetada (21). O EGS também é capaz de 

suprimir a expressão de transcritos de IL-12, IFN-β e a enzima óxido nítrico sintase induzível 

em células dendríticas e macrófagos de camundongos, inibindo assim o desenvolvimento de 

uma resposta do padrão Th1 (22). Wanasen e colaboradores (2004) demonstraram que a 

resposta proliferativa de linfócitos de baço in vitro, tanto antígeno-dependente quanto 

antígeno-independente, foi suprimida na presença do EGS de A. aegypti. Resultados 

semelhantes foram apresentados no mesmo ano por Wasserman e colaboradores (2004), que 

também mostraram uma diminuição significativa na produção de IL-2, IFN-γ, IL-12, GM-

CSF, TNF-, IL-4, IL-5 e IL-10 em linfócitos de camundongos DO11.10 estimulados com 

ovalbumina (OVA). Essa redução maciça da produção de citocinas se correlacionou com um 

aumento na morte de populações linfocitárias, que foi induzida por uma fração de alto peso 

molecular, presente na saliva de A. aegypti. Além disso, os linfócitos sobreviventes 

apresentaram menor capacidade proliferativa (23). 

Sabendo que a saliva é capaz de modular os elementos celulares e humorais da 

resposta imune de seus hospedeiros, é plausível imaginar que essa regulação seja capaz de 

proporcionar aumento da infectividade dos patógenos transmitidos. Essa hipótese foi 

corroborada pela inoculação intradérmica do vírus do Nilo Ocidental em sítios onde o 

mosquito havia se alimentado, o que provocou alta viremia e acelerada neuroinvasão 
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comparado aos animais apenas infectados, mas sem prévia exposição às picadas (25). 

Posteriormente, observou-se que quanto maior a exposição dos camundongos ao A. aegypti, 

maior a taxa de mortalidade dos animais infectados pelo mesmo vírus. Nestes animais pré-

sensibilizados pelas picadas houve uma maior expressão de IL-10 na pele e linfonodos, que 

possivelmente criou um microambiente favorável para a replicação viral (25). Na tentativa de 

mimetizar a infecção natural, o mesmo grupo inoculou o vírus Sindbis simultaneamente com 

a saliva de A. aegypti e encontrou uma potencialização na infecção viral, com maior 

expressão de IL-4 e IL-10, concomitantemente com menor expressão de IFN-γ, quando 

comparado aos animais que receberam apenas o vírus (26). Portanto, é possível assumir que a 

presença da saliva de A. aegypti durante as infecções induz patologia exacerbada de alguns 

agentes infecciosos por inibir a imunidade celular (Th1), elevar a resposta anti-

inflamatória/reguladora e, em alguns casos, também da população de linfócitos Th2. 

Em nosso laboratório, demonstramos que a sensibilização de camundongos com as 

picadas do mosquito e posterior desafio intranasal com EGS induz inflamação pulmonar, com 

aumento no número de eosinófilos, células T CD4
+
, CD19

+
e citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 no 

lavado broncoalveolar, anticorpos IgE total e IgG1 e IgG2a específicos no soro. Analisados 

em conjunto, nossos dados demonstraram o desenvolvimento de uma resposta alérgica 

diferente dos modelos clássicos, com a presença de elementos que sugerem uma resposta 

mista, tanto de perfil Th1 quanto Th2 (27). Também observamos que o EGS de A. aegypti 

afeta a ativação de macrófagos por LPS e IFN-γ, diminuindo a produção de óxido nítrico e 

das citocinas inflamatórias IL-6 e IL-12 (Barros, tese de Doutorado em andamento). 

Adicionalmente, avaliando os efeitos dos componentes salivares de A. aegypti na biologia de 

células dendríticas, vimos que o EGS não interfere na diferenciação, maturação e função de 

células dendríticas murinas nas condições estudadas. Entretanto, componentes salivares desse 

mosquito possuem um efeito direto sobre linfócitos, induzindo a morte tanto de linfócitos T 

quando de linfócitos B. O mecanismo de ação do EGS envolveu a apoptose de células T 

naïve, dependente de caspase-3 e caspase-8, enquanto células de memória foram resistentes a 

essa atividade (28). Resumindo, nossos resultados demonstram que a saliva de A. aegypti 

possui componentes que são capazes de induzir uma resposta celular mista Th1/Th2 in vivo, 

além de atuar diretamente em macrófagos, diminuindo sua ativação, e de linfócitos, induzindo 

apoptose. 

Devido ao efeito modulador observado principalmente em macrófagos e linfócitos, 

células que possuem um papel importante em doenças autoimunes, nossa hipótese é a de que 
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os componentes presentes na saliva de A. aegypti sejam capazes de modular o curso clínico de 

modelos animais de doenças autoimunes. Nesse sentido, alguns trabalhos com a saliva de 

outros artrópodes hematófagos já indicaram que essa hipótese é plausível. Em alguns casos, 

uma ou mais moléculas responsáveis por essas atividades já foram identificadas, incluindo 

seus prováveis mecanismos de ação. Por exemplo, nucleosídeos provenientes da saliva 

Phlebotomus papatasi, uma espécie de flebótomo vetor da leishmaniose, tiveram um efeito 

terapêutico na artrite murina induzida por colágeno. A administração diária de EGS 

(equivalente a 1 glândula), iniciada no dia dos primeiros sintomas da doença, atenuou a 

severidade da artrite, reduzindo a lesão na articulação, o infiltrado inflamatório e a liberação 

de citocinas pró-inflamatórias (29). Outra molécula proveniente da saliva de flebótomos, a 

proteína LJM 111 de Lutzomyia longipalpis, apresentou um efeito inibidor em parâmetros 

inflamatórios na artrite experimental, onde foi observada uma redução na migração de 

neutrófilos, da nocicepção e da liberação de citocinas IL-17, TNF-α e IFN-γ. Em culturas de 

células dendríticas, essa proteína foi capaz de reduzir a expressão de MHC de classe II e 

CD86, além da citocina TNF-α. Estes dados sugerem que a LJM 111 é capaz de diminuir a 

função e maturação de células dendríticas, o que pode estar relacionado com a melhora no 

curso clínico da doença (30). Além da artrite, já foi demonstrado um efeito modulador de 

algumas moléculas salivares na encefalomielite autoimune experimental (EAE), um modelo 

animal de esclerose múltipla. Por exemplo, a sialostatina L1 (SialoL1), um inibidor de 

cisteíno-proteases identificado na saliva do carrapato vetor da doença de Lime Ixodes 

scapularis, preveniu os sinais clínicos da doença, que foram associados à redução dos níveis 

de IFN-γ e IL-17, além de uma menor proliferação específica de células T (31). Outra 

molécula proveniente de I. scapularis capaz de modular o curso da EAE é a Salp15. Porém, 

ao contrário da SialoL1, esta molécula modulou a doença de forma negativa, induzindo uma 

EAE mais severa nos animais tratados. Isto ocorre devido ao fato de esta molécula induzir um 

aumento na diferenciação de células Th17 in vivo (32). 

 

1.2 Esclerose Múltipla 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune inflamatória, desmielinizante, 

crônica, do sistema nervoso central (SNC). Ocasionada por uma desordem primária do 

sistema imunológico que agride os componentes da bainha de mielina, resultando em um 

efeito secundário sobre os neurônios. Em linhas gerais, a destruição da bainha de mielina dos 

neurônios leva a um bloqueio do impulso elétrico até a célula alvo, resultando em diversos 
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sintomas, que podem variar de distúrbios da fala até paralisia total (33). No mundo, há uma 

estimativa de que aproximadamente 2,3 milhões de pessoas sejam portadoras de EM, segundo 

a Federação Internacional de Esclerose Múltipla (MSIF). No Brasil, segundo dados da 

Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), existem cerca de 35.000 indivíduos 

portadores de EM, sendo que aproximadamente 10.376 desses portadores estão em 

tratamento, segundo dados do Sistema Único de Saúde (34). 

A EM é uma doença imunomediada que apresenta uma grande variação de incidência 

e prevalência no mundo. Ela afeta mais mulheres do que homens, sendo a razão de casos de 

mulheres para homens de 3:1, de acordo com a MSIF. Sua incidência varia geograficamente, 

sendo a América do Sul considerada região de baixa prevalência (até 20 casos por 100.000 

habitantes). Segundo o relatório de 2013 da MSIF para a OMS, a maior incidência da doença 

ocorre em países da Europa e América do Norte (Figura 2). Estes dados estão de acordo com 

os primeiros estudos sobre a epidemiologia da EM que relacionaram prevalência e latitude, 

ocorrendo menor prevalência em países próximos à linha do Equador. De fato, no Brasil 

observa-se maior incidência da doença no Sul e Sudeste, sugerindo a existência do fator 

latitudinal. Mas é interessante salientar que embora haja uma prevalência menor em países 

tropicais, vemos no mapa que a Austrália apresenta uma incidência grande de EM, enquanto 

países africanos próximos à linha do Equador quase não apresentam casos, o que nos leva a 

pensar que, de fato, há uma subnotificação nos casos de EM, colocando em dúvida as 

evidências desse fator latitudinal. Não existem dados estatísticos nacionais no Brasil; apenas 

dados epidemiológicos regionais, em que essa prevalência varia conforme a região geográfica. 

No geral, o Brasil tem uma taxa de prevalência de aproximadamente 10 casos para cada 

100.000 habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde (35). 

A etiologia da EM ainda não é bem compreendida, mas muitas evidências sugerem 

que esteja relacionada tanto a fatores genéticos como ambientais (36,37). Entre os fatores de 

risco já descritos, muitos estudos sugerem que vacinação, infecções, geografia, genética, 

nutrição, exposição à luz solar, exercício, estresse, tabagismo e condições de higiene podem 

precipitar a doença e modular a taxa de progressão (38–49). Grande parte dos estudos 

abordando os fatores de risco são artigos de revisão e portanto não referem-se a pesquisas 

recentes, o que leva à incerteza quanto à real influência de cada um desses fatores. Além 

disso, as pesquisas desenvolvidas com portadores da doença, não mostram dados 

estatisticamente significativos, fato que dificulta a comprovação da influência real de cada 

fator de risco. 
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Figura 2 – Prevalência da Esclerose Múltipla por país (2013). Dados da Federação 

Internacional da Esclerose Múltipla mostrando a prevalência da EM por 

país.(Modificado do Atlas da Esclerose Múltipla 2013, da Federação Internacional 

da Esclerose Múltipla). 

 

Há quatro formas clínicas da doença: remitente-recorrente (EM-RR), primariamente 

progressiva (EM-PP), primariamente progressiva com surto (EM-PP com surto) e 

secundariamente progressiva (EM-SP). A forma mais comum é a EM-RR, representando 85% 

de todos os casos no início de sua apresentação. A forma EM-SP é uma evolução natural da 

forma EM-RR em 50% dos casos após 10 anos do diagnóstico (em casos sem tratamento - 

história natural). As formas EM-PP e EM-PP com surto perfazem 10%-15% de todos os casos 

(50, 51). De acordo com o Ministério da Saúde, o diagnóstico feito no Brasil é baseado nos 

critérios de McDonald revisados (52). Estes critérios são os adotados pela comunidade 

científica mundial para o diagnóstico de esclerose múltipla (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Critérios de McDonald revisados e adaptados: 

APRESENTAÇÃO CLÍNICA DADOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS PARA O 

DIAGNÓSTICO 

A. 2 ou mais surtos mais evidência Apenas 1 ou 2 lesões sugestivas de EM à Ressonância 
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clínica de 2 ou mais lesões. Magnética (RM). 

B. 2 ou mais surtos mais evidência 

clínica de 1 lesão. 

Disseminação no espaço, demonstrada por RM com critérios 

de Barkhoff (presença de pelo menos 3 das 4 características 

a seguir):  

a. pelo menos 1 lesão impregnada pelo gadolínio ou pelo 

menos 9 lesões supratentoriais em T2;  

b. pelo menos 3 lesões periventriculares);  

c. pelo menos 1 lesão justacortical; 

d. pelo menos 1 lesão infratentorial; ou 

RM com 2 lesões típicas e presença de bandas oligoclonais 

ao exame do líquor; ou aguardar novo surto. 

C. 1 surto mais evidência clínica de 

2 lesões. 

Disseminação no tempo, demonstrada por RM, após 3 

meses, com novas lesões ou pelo menos 1 das antigas 

impregnada pelo gadolínio; ou aguardar novo surto. 

D. 1 surto mais evidência clínica de 

1 lesão. 

Disseminação no espaço, demonstrada por RM com 

Critérios de Barkhoff ou RM com 2 lesões típicas e 

presença de bandas oligoclonais no exame do líquor e 

disseminação no tempo, demonstrada por RM, após 3 

meses com novas lesões ou pelo menos 1 das antigas 

impregnada pelo gadolínio ou aguardar novo surto. 

As características clínicas e patológicas da EM são variáveis, refletindo em diferentes 

vias para o dano tecidual (53). Os principais mecanismos que causam os danos e levam às 

manifestações clinicas são: inflamação, desmielinização e degeneração dos axônios (54). A 

doença se inicia na periferia, onde as células apresentadoras de antígenos (APCs) apresentam 

os antígenos para os linfócitos T CD4
+
, o que leva a sua ativação e subsequente geração de 

subpopulações auto-reativas pró-inflamatórias Th1 e Th17 (55). Ligantes presentes na 

membrana desses linfócitos auto-reativos interagem com moléculas de adesão presentes na 

superfície do endotélio do SNC e, juntamente com anticorpos e outras células mononucleares, 

rompem a barreira hematoencefálica com a ajuda de proteases e quimiocinas. Já no SNC, os 

antígenos-alvo são reconhecidos (geralmente proteínas presentes na mielina) pelas células T 

auto-reativas, o que acaba amplificando a resposta. Os subtipos celulares pró-inflamatórios 

Th1 e Th17 então proliferam, os linfócitos B começam sua maturação para a secreção de 

anticorpos e os monócitos se ativam tornando-se macrófagos ativados (56, 57). Essas células 
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imunes começam então a secretar diversas citocinas inflamatórias (IL-12, IL-23, IFN-γ), 

proteases, anticorpos, óxido nítrico e glutamato, que acabam levando ao dano da mielina e dos 

oligodendrócitos. Após isso, com diversas citocinas sendo secretadas, células T CD4
+
 do 

subtipo Th2 proliferam e começam a secretar citocinas como IL-4, IL5, IL-13 e TGF-β que 

suprimem a resposta imune. Com o dano causado, a desmielinização pode bloquear ou 

dificultar a condução dos impulsos nervosos, o que acaba resultando nos sintomas 

neurológicos apresentados pelos pacientes (58–61). Observações feitas em pacientes 

corroboram os seguintes aspectos: 

i) a presença de células inflamatórias como linfócitos T, B e macrófagos em exames 

histopatológicos feitos em lesões de pacientes com EM (62); 

ii) aumento dos níveis de IgG específico para proteínas presentes em oligodendrócitos e 

astrócitos presentes no SNC (63); 

iii) presença de células T auto-reativas para mielina em lesões, fluído cérebro- espinhal e 

circulação periférica de pacientes com EM (64,65); 

iv) ativação de células Th17 mediada por IL-23 associada com lesões de pacientes com 

EM (66–68). 

O tratamento para EM é realizado apenas em pacientes que possuem as formas EM-

RR e EM-SP, pois não há evidência de benefício para as demais (69). Atualmente existem 

diversas drogas utilizadas para modificar a doença. Interferon-β e acetato de glatirâmer são 

usados como primeira linha no tratamento da EM-RR. O efeito terapêutico do interferon se dá 

pela sua ação antiproliferativa, regulação de moléculas coestimuladoras, diminuição de 

citocinas pró-inflamatórias ou atuando em proteases e moléculas de adesão da barreira 

hematoencefálica, reduzindo sua permeabilidade e limitando a passagem de linfócitos T para 

o SNC. O efeito terapêutico do acetato de glatirâmer pode ser devido à indução de células Th2 

reativas, que atravessam a barreira hematoencefálica e aumentam a secreção de citocinas anti-

inflamatórias, que irão suprimir a resposta no SNC (70–72). A mitoxantrona possui efeitos 

imunossupressores e imunomoduladores, que são efetivos em paciente com EM agressiva, 

porém, devido aos seus efeitos colaterais (cardiotoxicidade e leucemia), e ao surgimento de 

novas drogas, não é mais amplamente utilizada (52,73). O natalizumab é um anticorpo 

monoclonal utilizado por pacientes com formas reincidentes de EM. Seu efeito é devido ao 

bloqueio da ligação da subunidade α4 da integrina α4β1 (VLA-4), expressa na superfície de 

células T ativadas, com a molécula de adesão (VCAM-1) presente na superfície vascular da 
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barreira hematoencefálica. Essa interação entre α4 e a VCAM-1é essencial para as células T 

chegarem até o SNC (74). O fingolimode é um agonista da esfingosina-1-fosfato (S1P), se 

ligando a 4 dos 5 subtipos de receptores da S1P, atuando funcionalmente como um 

antagonista. Interfere com o mecanismo que os linfócitos usam para saírem dos linfonodos 

(75). O aprisionamento dos linfócitos nos linfonodos faz com que eles não entrem no SNC 

para causarem as lesões da EM, além disso, causa linfopenia nos pacientes (76). A 

teriflunomida é usada para formas reincidentes de EM. Ela inibe a enzima diidroorotato 

desidrogenase, que está envolvida na síntese de pirimidina, e diminui a ativação e proliferação 

de células T e B (73). Atualmente novas drogas estão em testes e já vêm sendo utilizadas em 

alguns países. Entre as terapias emergentes podemos citar o dimetil fumarato, alemtuzumab, 

laquinimode, daclizumab e ocrelizumab. O dimetil fumarato atua ativando a via transcricional 

do fator nuclear erotroide 2, o que acaba reduzindo o stress oxidativo celular, e também atua 

modulando o fator nuclear κB, induzindo, assim, efeitos anti-inflamatórios (77,78). O 

alemtuzumab é um anticorpo monoclonal anti-CD52, um marcador de superfície presente em 

monócitos e linfócitos. Seu mecanismo é decorrente a depleção de células T, B e natural 

killer (79). O laquinimode é derivado da droga imunomoduladora linomida, que atua 

reduzindo o infiltrado de linfócitos nos sítios inflamatórios e fazendo uma mudança na 

diferenciação de células Th1 para Th2 (73, 80). O daclizumab é um anticorpo monoclonal, 

que se liga com alta afinidade à subunidade α (CD25) do receptor da IL-2, que é expresso em 

células T (81). O ocrelizumab é um anticorpo monoclonal anti-CD20, que atua depletando as 

células B (menos as células progenitoras e plasmocitóides), resultando numa diminuição de 

células B, porém com efeitos menores na diminuição da produção de anticorpos (82, 83). 

Os modelos animais para estudo de doenças humanas fornecem uma nova visão para 

entender os mecanismos patológicos das doenças, como também fornecem maneiras de 

estudar o mecanismo e desenvolvimento de novos fármacos. O modelo animal mais usado 

para o estudo da EM é a encefalomielite autoimune experimental (EAE) (84), um modelo 

animal de doença do sistema nervoso central, sendo usada em laboratório para a investigação 

da EM por se assemelhar a essa condiçãoem muitos aspectos.(85). Esse modelo surgiu na 

realidade à partir esforços para entender a patogênese da encefalomielite decorrente da 

vacinação anti-rábica. A vacina anti-rábica de Pasteur consistia em uma suspensão de cordões 

espinhais dissecados de coelhos infectados com raiva. Após uma série de injeções, alguns 

pacientes desenvolviam uma encefalomielite que era diferente da raiva. Antes disso, alguns 

pesquisadores foram capazes de induzir uma encefalomielite similar em coelhos e macacos 
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administrando tecido neural em repetidas injeções, assim, demonstrando que a encefalomielite 

após vacinação anti-rábica era provavelmente resultado da indução não intencional de uma 

resposta autoimune contra antígenos neurais (86–88). Nesses primeiros experimentos, a 

incidência da doença foi baixa e a indução da doença necessitava de múltiplas injeções 

através de um período de várias semanas. A introdução do adjuvante completo de Freund 

(CFA) tornou a indução da EAE mais simples e confiável. O CFA consiste em uma mistura 

de óleo mineral e Mycobacterium tuberculosis formando uma emulsão com o antígeno, e a 

injeção do antígeno em CFA induz uma resposta imune vigorosa e prolongada contra o 

antígeno. Vários pesquisadores começaram a utilizar esta técnica para induzir EAE em 

diversas espécies como coelhos, macacos e cobaias e a partir disso, na maioria dos casos os 

animais começaram a desenvolver o déficit neurológico após uma ou poucas injeções de 

tecido neural em CFA, e o início dos sintomas clínicos ocorreram entre 3 a 4 semanas após a 

primeira injeção (89–93). Tentativas iniciais de induzir EAE em camundongos com o 

antígeno em CFA não obtiveram êxito. Olitsky e Yager (1949) publicaram o primeiro 

trabalho com EAE em camundongos. A grande maioria dos animais desenvolveu sintomas 

neurológicos após 3 a 5 semanas após injeções do tecido cerebral em CFA. Os sintomas 

tiveram início cerca de 3 semanas após a primeira injeção. Após isso, Lee e Olitsky (1955) 

mostraram que a vacina de pertussis dada como uma injeção separada em adição ao antígeno 

em CFA, aumentava a incidência da doença. Munoz e colaboradores (1984) descobriram que 

a molécula ativa na vacina de pertussis era uma toxina, que atualmente é usada na rotina como 

um adjuvante adicional para induzir EAE em camundongos. Todos esses experimentos 

iniciais com EAE foram realizados com homogenato ou extrato do tecido do CNS como 

antígeno. 

Um dos desafios iniciais na pesquisa da EAE foi a identificação de componentes 

encefalitogênicos nesses homogenatos. O encefalitógeno estava presente na matéria branca ou 

mielina e acreditava-se ser proteína e não lipídio. Nessa época, havia controvérsia se o 

homogenato do cérebro continha um ou mais encefalitógenos e em quais das misturas 

purificadas, através dos métodos limitados disponíveis na época, estaria o encefalitógeno 

relevante. No começo, ambas proteínas principais da estrutura da mielina, a proteína básica da 

mielina (MBP) e a proteína proteolipídica (PLP) demonstraram ser encefalitogênicas (97–99). 

Estudos posteriores com MBP mostraram que não era necessário a proteína intacta para a 

indução da EAE. Fragmentos específicos da MBP gerados pela digestão com pepsina ou 

tripsina da molécula inteira eram encefalitogênicos e em 1970, Eylar e colaboradores, 
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conseguiram induzir a EAE com um peptídeo sintético correspondente a uma parte de 9 

aminoácidos da MBP (100). Recentemente muitas outras proteínas da mielina ou peptídeos 

baseados em proteínas da mielina já foram mostradas como encefalitogênicos. Outra proteína 

da mielina encefalitogênica muito usada atualmente é a glicoproteína da mielina de 

oligodendrócitos (MOG) (101–104). O MOG é um antígeno interessante pois é capaz de 

induzir uma EAE remitente com extensiva desmielinização. Proteínas que não fazem parte da 

mielina também são capazes de induzir EAE porém a distribuição das lesões é diferente 

(105,106) e nem todas proteínas do CNS são capazes de induzir EAE (107,108). O modelo 

animal de EAE auxiliou na demonstração de que tanto elementos do sistema imune inato 

quanto adquirido estão envolvidos na patogênese da doença. Embora, por muitas décadas 

grande parte dos estudos tenha investigado o papel de linfócitos T e B (50, 86–93), 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 (117), uma vez que apresentam antígenos aos linfócitos T, geram 

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

em células efetoras. 

Até poucos anos, acreditava-se que a polarização da resposta imune para o perfil Th1 

fosse o principal fator responsável pela destruição neuronal, sendo os linfócitos T CD4
+
 e as 

citocinas TNF-, IFN-γ e IL-12 os principais componentes envolvidos na patogenia da 

doença (118). De fato, o tratamento de macacos com anticorpos anti-CD4 prolongou a 

sobrevida destes animais, após indução da EAE (119) e o tratamento profilático em ratos 

impediu completamente o desenvolvimento da doença, ao passo que o tratamento terapêutico, 

após o aparecimento dos sintomas, conseguiu reduzir os sinais da doença para uma forma 

mais branda (120). Também foi visto que a neutralização de TNF-α reduziu a severidade da 

EAE (121), enquanto o tratamento de ratos Lewis com TNF- prolongou seus sinais clínicos 

e intensificou as áreas de infiltrado inflamatório (122). Porém, de forma surpreendente, a 

administração endovenosa de IFN-γ induziu proteção contra a doença (123–125), enquanto a 

administração de anticorpos anti-IFN-γ exacerbou seus sintomas (124,126,127). 

Susceptibilidade semelhante foi observada em animais nocautes para o gene do IFN-γ ou de 

seu receptor (128,129). Paradoxalmente, a administração de anticorpos monoclonais contra 

IL-12, citocina capaz de induzir a diferenciação de células Th1, preveniu a indução da EAE 

(118,130), assim como camundongos nocautes para o gene da IL-12 foram menos suscetíveis 

à doença (131). Essa contradição só foi solucionada pela descoberta de que a IL-12 
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biologicamente ativa (p70) é formada por uma subunidade maior (p40) e uma menor (p35), 

mas que a subunidade maior também pode se associar com a p19, formando a citocina IL-23 

(132). Assim, foi demonstrado que camundongos nocautes para IL-12p35 são susceptíveis 

enquanto os camundongos nocautes para IL-12p40 são completamente resistentes à EAE 

(133). Somente alguns anos depois foi evidenciado o papel regulador do IFN-γ na produção 

da citocina IL-17, produzida pela subpopulação Th17 (66,134) e cujo potencial pró-

encefalopatogênico foi considerado superior à linhagem Th1 (135). Esse achado foi 

comprovado em estudos de EAE em animais deficientes em IL-23, que apresentaram menor 

potencial de desenvolver a doença (136,137). Hoje se sabe que esta citocina é crucial para o 

desenvolvimento de células Th17 patogênicas, as quais são capazes de aumentar o processo 

inflamatório através da produção de GM-CSF, IL-6 e algumas quimiocinas, que, em conjunto, 

contribuem na inflamação severa do SNC (138). 

Por outro lado, a polarização da resposta imune para os perfis Th2 e regulador (Treg) 

leva a uma inibição da EAE e melhora clínica da doença, pois interferem na proliferação e 

diferenciação de células pertencentes às populações Th1 e Th17, e inibem uma série de 

funções efetoras causadas pela resposta inflamatória excessiva (139). 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 EAE (140–142). Em 

humanos também têm sido demonstrado o potencial protetor de populações produtoras de IL-

4, IL-10 e TGF-β durante a doença ativa (143,144). Por esta razão, alternativas terapêuticas 

que possam aumentar tais respostas representariam medidas extremamente interessantes para 

amenizar ou suprimir os efeitos patogênicos ocasionados pelas populações Th1 e Th17 na 

EAE. 
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2 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 
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O repertório salivar de artrópodes hematófagos representa valiosa fonte para 

descoberta de novas moléculas farmacologicamente ativas. Evidências recentes sugerem que 

componentes salivares de artrópodes hematófagos apresentam grande potencialidade de 

prevenir e/ou tratar uma série de doenças associadas à resposta imune. Em especial, a 

modulação exercida sobre o sistema imune evidencia o grande potencial de moléculas 

salivares que possam ser empregadas no tratamento de doenças em que o sistema imunológico 

do indivíduo é o causador do quadro patológico, como no caso das hipersensibilidades e das 

doenças autoimunes. Nesse contexto, escolhemos a EAE, um modelo animal da esclerose 

múltipla, para investigar o potencial preventivo/terapêutico dos componentes presentes na 

saliva de A. aegypti. 

Baseado no fato de que a grande parte dos tratamentos usados atualmente para a EM 

são calcados na diminuição da resposta de linfócitos e no desvio da resposta para um padrão 

regulador e/ou Th2, e que na saliva de A. aegypti existe uma série de moléculas bioativas e 

que tais moléculas isoladas ou em conjunto são capazes de alterar a resposta imunológica de 

hospedeiros vertebrados, nossa hipótese é a de que os componentes salivares desse mosquito 

sejam capazes de inibir o processo inflamatório na EM. Assim, o objetivo central deste 

trabalho foi o de avaliar o potencial imunomodulador da saliva de A. aegypti na patologia da 

EAE e seus mecanismos de ação. Para isso, tivemos como objetivos específicos: 

1. Determinar um protocolo de administração do EGS capaz de alterar o curso clínico 

da doença; 

2. Analisar a frequência de monócitos e linfócitos T CD4
+
, CD8

+
, de células Th1, 

Th17 e T reguladoras em gânglios linfáticos e no SNC de camundongos durante o 

curso da EAE; 

3. Avaliar os parâmetros associados à imunidade na EAE, como a produção de 

citocinas do tipo Th1, Th2 e Th17; 

4. Analisar parâmetros histopatológicos do SNC de animais após indução da EAE e 

submetidos ou não a modulação com o EGS; 

5. Avaliar o efeito do EGS na maturação, diferenciação e produção de citocinas pelas 

células dendríticas. 
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3.1 Extração da glândula salivar de A. aegypti e produção do EGS 

Fêmeas de A. aegypti com 5 a 7 dias após emergirem, tiveram seu metabolismo 

reduzido sob baixas temperaturas. Em seguida, estes insetos foram dissecados em salina 

tamponada com fosfato (PBS) e suas glândulas salivares foram transferidas para um tubo, 

contendo 50 µl de PBS gelado. Posteriormente, este material foi sonicado e então 

centrifugado a 14.000 g, para remoção do material insolúvel. O sobrenadante resultante, 

referido como EGS, foi esterilizado em membrana de nitrocelulose (poro 0,22 µm) e a 

concentração proteica determinada em espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Fisher 

Scientific, Estados Unidos). Alíquotas foram armazenadas a -80 ºC, até o momento do uso. 

 

3.2 Animais experimentais 

Foram utilizados camundongos isogênicos BALB/c e C57BL/6 fêmeas com 8-10 

semanas de idade, adquiridos do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da USP 

e do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia da 

Universidade Federal de São Paulo (CEDEME – UNIFESP). O delineamento experimental 

deste projeto se pautou nas recomendações dos Princípios Éticos de Experimentação Animal, 

adotado pela Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) e foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (CEUA-ICB/USP), certificado 91/09 e pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP-UNIFESP), certificado 7623150114. 

 

3.3 Efeito do EGS de A. aegypti na proliferação de linfócitos 

Após eutanásia, camundongos BALB/c fêmeas tiveram o baço retirado em condições 

assépticas e colocado em 5 mL de RPMI 1640. O órgão foi macerado em peneiras com poros 

de 40 µm, com a ajuda de um êmbolo de seringa estéril. As células foram centrifugadas a 

300 g (5 min/4 ºC) e, após o descarte do meio, os eritrócitos foram lisados. As células foram 

lavadas novamente e ressuspendidas em meio completo para contagem em câmara de 

Neubauer. Suspensões celulares contendo 10
6
 células/mL foram preparadas e distribuídas em 

alíquotas de 100 µL por poço, e placas de 96 poços. A seguir, foram adicionadas nos poços da 

cultura diversas concentrações de EGS (0,1; 1; 5; 10 e 20 µg/mL – concentração final no 

poço). Após 30 minutos de pré-incubação, concanavalina A (Con A) diluída em meio 

completo foi adicionada em cada poço na concentração final de 0,5 µg/mL, e as culturas 
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foram incubadas a 37 ºC e 5% CO2. Após 48 h de incubação, 25 µL de resazurina 0,01% 

(preparada em meio completo) foram adicionados em todos os poços. Após 24 horas após da 

adição de resazurina, a densidade óptica (D.O.) de cada poço foi medida a 570 e 600 nm e a 

proliferação avaliada pela subtração dos valores obtidos entre a D.O. das duas leituras. 

 

3.4 Fracionamento do EGS por cromatografia líquida de alta performance (HPLC) 

Para o fracionamento do EGS de A. aegypti, o extrato foi aplicado em um sistema de 

cromatografia líquida de alta pressão (GE Healthcare, Uppsala, Suécia) acoplado a uma 

coluna de gel filtração Biosep SEC S 4000 (Phenomenex, Torrance, CA, Estados Unidos). As 

frações foram eluídas a 0,5 mL/min com PBS (pH 7,4) monitorando-se a absorbância dos 

picos a 280 nm. Após o fracionamento, 5 µL de cada fração foram utilizados para testar sua 

atividade em um ensaio de triagem de larga escala, usando cultura de esplenócitos totais de 

camundongos BALB/c estimulados com Con A. A proliferação das células dos poços 

contendo as frações e a Con A, e a avaliação dos resultados foi feita da mesma maneira 

descrita no item 3.3. Uma vez determinada as frações ativas nos ensaios funcionais, alíquotas 

das mesmas foram agrupadas, e o conteúdo protéico dosado para uso em posteriores 

atividades. 

 

3.5 Modulação da EAE pelo EGS de A. aegypti 

EAE foi induzida de acordo com o método descrito por Sá-Nunes et al.(2009) com 

pequenas alterações. Fêmeas de camundongos C57BL/6 foram imunizadas com 150 μg do 

peptídeo imunogênico p35-55 (MEVGWYRSPFSRVVHLYRNGK) correspondente à 

glicoproteína mielina de oligodendrócitos (MOGp35-55 – myelin oligodendrocyte glycoprotein) 

(Proteimax – Cotia, São Paulo, SP, Brasil). Tal imunógeno foi emulsificado com adjuvante 

incompleto de Freund (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos), com a adição de 4 

mg/mL de Mycobacterium tuberculosis cepa H37Ra, mortos por calor. Cerca de 100 µL do 

imunógeno foram inoculados subcutaneamente em 2 pontos na região peritoneal, próximos às 

patas posteriores. Nos dias 0 e 2 estes animais receberam 200 ng de toxina de Bordetella 

pertussis (Sigma-Aldrich). O curso clínico da doença foi acompanhado por 25 e 30 dias e 

avaliado diariamente, com base na seguinte escala: 

0 – normal; 
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1 – cauda flácida; 

2 – cauda flácida e fraqueza dos membros posteriores; 

3 – cauda flácida e paralisia dos membros posteriores; 

4 – cauda flácida, paralisia dos membros posteriores e paralisia parcial dos membros 

anteriores; 

5 – paralisia total (animais que porventura alcançaram esse valor na escala foram 

eutanasiados). 

Para avaliar o efeito modulador do EGS e de suas frações no curso da EAE, os 

camundongos foram imunizados com peptídeo MOGp35-55 e receberam EGS ou suas frações 

junto com o antígeno, ou por via intravenosa ou por via intraperitoneal. Como o período de 

tratamento e a dose utilizada variaram em cada caso, apresentamos as seguir os protocolos 

empregados nesse trabalho, esquematizados na Figura 3: 

Protocolo 1: efeitos da anestesia - Com o objetivo de verificar se a anestesia dos animais, 

necessária em alguns experimentos, poderia alterar os parâmetros de indução e 

desenvolvimento da doença, imunizamos os animais conforme descrito acima e realizamos 

anestesia diária com halotano durante 10 dias. 

Protocolo 2: tratamento intravenoso - Para verificarmos o efeito do tratamento com EGS na 

EAE, realizamos um tratamento intravenoso (20 µg/animal), durante os 5 primeiros dias após 

a imunização. 

Protocolo 3: presença do EGS na emulsão e tratamento intraperitoneal - Além disso, 

resolvemos testar outros protocolos de tratamento com EGS, onde o grupo experimental 

recebeu um tratamento intraperitoneal de EGS (10 µg/animal) e/ou fração (2 µg/animal), 10 

dias após a imunização e, além disso, 10 µg EGS ou 2 µg fração por animal foi adicionada à 

emulsão contendo o peptídeo MOGp35-55. Posteriormente, os animais foram tratados, 

recebendo EGS (10 µg/animal), intraperitonealmente, durante 10 dias após a imunização ou 

10 µg EGS, por animal, foi adicionado à emulsão contendo o peptídeo MOGp35-55. 

Protocolo 4: adição de uma proteína a emulsão (OVA) - Para testar se a adição de uma outra 

proteína a emulsão interferiria na doença, fizemos um experimento onde o adicionamos 

10 μg/mL de OVA a emulsão de MOGp35-55.
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Figura 3 – Protocolos de imunização e tratamento da EAE utilizados nesse trabalho. 

Camundongos C57BL/6 fêmeas foram imunizados com MOGp35-55, e a escala 

clínica monitorada diariamente. Animais foram imunizados s.c. com MOGp35-55 

(150μg) emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis) em duas 

regiões do peritôneo. Toxina de B. pertussis (200 ng) foi administrada i.p. nos dias 

0 e 2 após a imunização. Os tratamentos foram realizados conforme esquema 

acima e descritos em Material e Métodos.
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3.6 Ensaios de proliferação 

Sete e/ou trinta dias após a indução da EAE, os animais tiveram o baço e/ou 

linfonodos drenantes retirados em condições assépticas e colocados em 5 mL de RPMI 1640. 

O órgão foi macerado em peneiras com poros de 40 µm com a ajuda de um êmbolo de seringa 

estéril. As células foram centrifugadas a 300 g (5 min/4 ºC) e, após descarte do meio, os 

eritrócitos foram lisados. As células foram lavadas novamente e ressuspendidas em meio 

completo (RPMI-1640, suplementado com 10% de soro bovino fetal, 2 mM de L-glutamina, 

100 unidade/mL penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, 25 mM Hepes, 2,5 x 10
-5

 M 2-

mercaptoetanol) (Gibco Invitrogen, Carlsbad, CA, Estados Unidos) para contagem em câmara 

de Neubauer. Suspensões celulares contendo 10
6
 células/mL foram preparadas e distribuídas 

em alíquotas de 100 µL por poço, em placas de 96 poços. A seguir, as células foram 

incubadas com 100 µL de meio (grupo controle) ou estimuladas com o mesmo volume de 

Con A (0,5 µg/mL – concentração final) ou MOGp35-55 (10 e 50 µg/mL – concentração final), 

diluídos em meio completo. Após 48 h de incubação a 37 ºC e 5% CO2, 25 µL de resazurina 

0,01% foram adicionadas em todos os poços. Vinte e quatro horas após a adição da 

resazurina, a D.O. de cada poço foi medida a 570 e 600 nm, e a proliferação avaliada pela 

subtração dos valores obtidos entre a D.O. das duas leituras (28, 31). Após a leitura, as placas 

foram centrifugadas e o sobrenadante de cultura removido para a dosagem das citocinas IL-

17, IFN-, IL-4, IL-5 e IL-10. 

 

3.7 Isolamento das células mononucleares do SNC 

Para a análise das células mononucleares presentes no SNC durante o curso da EAE, 

quinze dias após a imunização, três animais representativos de cada grupo foram submetidos à 

eutanásia por aprofundamento de plano anestésico com ketamina (250 mg/Kg) e xilazina (500 

mg/Kg) e perfundidos com PBS gelado. Encéfalo e medula espinhal foram coletados, 

cortados e mantidos em HBSS suplementado com 2 mg/mL de colagenase D (Roche®, 

Basileia, Suiça) em estufa a 37ºC com 5% de CO2. Após 45 min, as suspensões foram 

dissociadas mecanicamente em peneiras com poros de70 μm, lavadas com HBSS e 

centrifugadas a 300 g, por 5 minutos. Em seguida, as células foram suspendidas em Percoll 

(Sigma-Aldrich) a 37% e gentilmente colocadas sobre Percoll a 70%, em tubos de 15 mL. 

Os tubos foram centrifugados a 900 g, por 20 minutos, a 4°C, sem freio do rotor, e os anéis 

contendo as células mononucleares foram coletados, as células lavadas e submetidas à 
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marcação de citometria de fluxo ou plaqueadas em cultura para ativação e marcação 

intracelular. Para a marcação das células infiltrantes do sistema nervoso central foi realizado o 

bloqueio do receptor Fc, utilizando o anticorpo anti-CD16/CD32 (eBioscience, San Diego, 

CA, Estados Unidos), por 20 minutos. Em seguida, as células foram lavadas e a superfície 

marcada com anti-mouse CD45 conjugado com PerCPCy5.5, anti-mouse CD11b conjugado 

com FITC, anti-mouse CD4 conjugado com PE e anti-mouse CD8 conjugado com APC, por 

20 minutos. As células foram lavadas em PBS, centrifugadas e ressuspendidas em PBS para a 

análise em citometro de fluxo FACSCanto II (BD Biosciences, San Jose, CA, Estados 

Unidos). Os resultados da citometria foram analisados no software FlowJo (Tree Star Inc., 

Ashland, OR, Estados Unidos). 

 

3.8 Análise das células T efetoras no SNC 

As células mononucleares isoladas do SNC foram ressuspendidas em meio RPMI 

1640, suplementado com 10% de soro bovino fetal, 2 mM de GlutaMaxTM-I, 1 mM de 

piruvato de sódio, 1 mM de solução de aminoácidos não essenciais MEM, solução de 

vitaminas MEM, 100 U/mL de penicilina, 100 μg/mL de estreptomicina (Gibco, Life 

Technology) e 62,5 μM de β-mercaptoetanol (Sigma-Aldrich), contadas, plaqueadas (5 x 10
5
 

células/poço) e ativadas com PMA (50 ng/mL) e ionomicina (1 μM) na presença de 

brefeldina A. Após 4 h, a superfície das células foi marcada com anti-mouse CD3 conjugado 

com PE-Cy7 e anti-mouse CD4 conjugado com PE, por 20 minutos. Após isso, as células 

foram fixadas e permeabilizadas para a marcação intracelular com anti-IL-17A e anti-IFN-γ 

conjugados, respectivamente, com PercPCy5.5 e APC. A presença de células T reguladoras 

foi avaliada pela expressão de Foxp3 avaliada por anticorpos conjugados com PE. Em 

seguida, as células foram lavadas e ressuspendidas em PBS para análise em citometria de 

fluxo. As células foram lavadas com tampão de permeabilização e ressuspendidas em PBS 

para a análise em citometro de fluxo FACSCanto II (BD Biosciences). Os resultados da 

citometria foram analisados no software FlowJo (Tree Star Inc.). 

 

3.9 Diferenciação in vitro das subpopulações de células T 

Células T CD4
+
 naïve (CD4

+
CD25

-
CD62L

+
) do baço foram isoladas por cell sorting 

em citometro de fluxo FACSAria II (BD Biosciences) e cultivadas em meio de cultura 

Dulbecco, modificado por Iscove (IMDM, Sigma-Aldrich), suplementado com soro bovino 

fetal a 10%, 2 mM de GlutaMaxTM, 100 U/mL de penicilina, 100 μg/mL de estreptomicina e 
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50 μM de β-mercaptoetanol (Gibco, Life Technologies). As células Th1 foram diferenciadas 

com anti-CD3 (1 μg/mL), imobilizado em placas, na presença das citocinas IL-12 (10 µg/mL) 

e de 10 μg/mL do anticorpo neutralizante anti-IL-4 (eBioscience), por 5 dias. As células Th17 

foram diferenciadas com anti-CD3 (1 μg/mL), imobilizado em placas, na presença das 

citocinas IL-6 (40 ng/mL), TGF-β1 (1 ng/mL), IL-1β (10 ng/mL), TNF-α (10 ng/mL), IL-23 

(10 ng/mL) (R&D Systems, Minneapolis, MN, Estados Unidos) e de 2 μg/mL dos anticorpos 

neutralizantes anti-IFN-γ e anti-IL-4 (eBioscience), por 5 dias. As células T reguladoras 

foram diferenciadas com anti-CD3 (1 μg/mL) imobilizado e anti-CD28 (2 µg/mL) solúvel em 

placas na presença de TGF-β1 (2,5 ng/mL) (R&D Systems) por 5 dias. As células foram 

marcadas com anti-mouse CD4 conjugado com APC, por 20 minutos, e as células Th1, Th17 

e T reguladoras foram avaliadas pela expressão de IFN-γ, IL-17A e Foxp3 no canal PE em 

citometro de fluxo FACScanto II (BD Biosciences). Para a quantificação da IL-17A, IFN-γ, 

Foxp3 intracelular, as células foram estimuladas com 50 ng/mL de PMA, 1 μM de ionomicina 

na presença de brefeldina A, por 4 horas, no quinto dia após o início da cultura. As células 

foram marcadas com anti-mouse CD4 conjugado com APC, por 20 minutos. Após isso, as 

células foram fixadas e permeabilizadas (usando kit da eBioscience) para a marcação 

intracelular com anti-IFN-γ, anti-IL-17A e anti-Foxp3, conjugado com PE. Em seguida, as 

células foram lavadas e ressuspendidas em PBS para análise em citometro de fluxo 

FACSCanto II (BD Biosciences). Os resultados da citometria foram analisados no software 

FlowJo (Tree Star Inc.). 

 

3.10 Efeito do EGS na função de células dendríticas 

Células dendríticas derivadas da medula óssea (“Bone marrow derived dendritic cells” 

- BMDC) foram diferenciadas à partir de células totais da medula óssea de camundongos 

C57BL/6, em meio contendo 10% de soro bovino fetal, suplementado com 20 ng/mL de GM-

CSF. No 3º dia de cultura, foi adicionado meio fresco contendo 20 ng/mL de GM-CSF. No 

sexto dia, novamente, foi adicionado meio fresco contendo 20ng/mL de GM-CSF. No oitavo 

dia, as células não aderentes foram coletadas e recultivadas em meio suplementado com 10% 

de soro bovino fetal. No nono dia, as células foram pré-incubadas por 24 horas com EGS de 

A. aegypti (1, 5, 10, 20 e 40 μg/mL – concentração final), seguidas por incubação com meio 

(controle) ou estimulação com LPS (200 ng/mL) por mais 24 horas. Os sobrenadantes de 

cultura livre de células foram coletados e as concentrações das citocinas IL-6, IL-10, IL-

12p40, IL-12p70e IL-23 foram determinadas por ELISA, conforme descrito no item 3.11. As 
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células aderentes foram coletadas e marcadas com anti-CD11c conjugado com PE, anti-MHC 

de classe II conjugado com APC, anti-CD80 conjugado com FITC e anti-CD86 conjugado 

com FITC e analisadas por citometria de fluxo. 

 

3.11 Produção de citocinas 

Para a dosagem das citocinas IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-17A, 

IL-23 e IFN-γ, foram utilizados os kits segundo as recomendações dos fabricantes como 

descrito a seguir. Para a dosagem das citocinas IL-4e IL-17 foi utilizado o kit “Mouse ELISA 

Max”(BioLegend, Estados Unidos), seguindo as instruções do fabricante. Para isso, placas de 

96 poços foram incubadas com anticorpos de captura de camundongo, diluídos em tampão 

próprio (100 µL/poço). Após incubação overnight a 4 °C, foram feitas 3 lavagens com 

PBS/Tween 0,05%. (300 µL/poço) e, em seguida, os poços foram bloqueados com 200 

µL/poço de PBS/SFB 10% por 1 h à temperatura ambiente, sob agitação. Após nova lavagem, 

as amostras previamente diluídas do sobrenadante, e a curva padrão foram adicionadas (100 

µL/poço) e incubadas por 2 horas à temperatura ambiente, sob agitação. Após ciclo de 3 

lavagens, foi adicionado 100 µL/poço de solução de detecção (anticorpo secundário 

biotinilado) diluído em PBS/SFB 10% e incubado à temperatura ambiente por 1 h, sob 

agitação. Após 3 lavagens, foram adicionados 100 µL/poço de estreptoavidina, conjugada 

com peroxidase, e incubados por 30 minutos à temperatura ambiente, sob agitação. Após 5 

lavagens, foram adicionados 100 µL/poço da solução substrato 3,3', 5,5' tetramethylbenzidine 

(TMB) e incubado por no máximo 30 minutos, à temperatura ambiente, no escuro. Para parar 

a reação foram adicionados 100 µL/poço de ácido fosfórico (H3PO4) 1 M e a leitura da placa 

foi feita em um espectrofotômetro a 450 nm. A concentração das citocinas presente nas 

amostras foi calculada com base na curva padrão de cada citocina. 

Para a dosagem das citocinas IL-5, IL-6, IL-12p40, IL-12p70, IL-10 e IFN-γ foram 

utilizados kits BD OptEIA ELISA Sets (BD Biosciences), seguindo as instruções do 

fabricante. Resumidamente, placas de 96 poços foram incubadas com anticorpo de captura 

diluído em tampão carbonato de sódio 0,1 M, pH 9,5 (100 µL/poço). Após incubação 

overnight a 4 °C, as placas foram lavadas 3 vezes com PBS/Tween 0,05% (300 µL/poço) e, 

em seguida, bloqueadas com 200 µL/poço de PBS/SFB 10% por 1 h à temperatura ambiente. 

Após nova lavagem, as amostras do sobrenadante, devidamente diluídas, e a curva padrão de 

cada citocina foram adicionadas (100 µL/poço) e incubadas por 2 horas à temperatura 

ambiente. Após ciclo de 5 lavagens, foi adicionado 100 µL/poço de solução de detecção 
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(anticorpo secundário biotinilado e estreptoavidina conjugada com peroxidase) diluída em 

PBS/SFB 10%, e a placa foi incubada à temperatura ambiente, por 1 h. Após 7 lavagens, 

foram adicionados 100 µL/poço da solução substrato 3,3', 5,5' tetramethylbenzidine (TMB), 

seguida por incubação por, no máximo, 30 minutos à temperatura ambiente, no escuro. Para 

parar a reação foram adicionados 50 µL/poço de ácido fosfórico (H3PO4) 1 M, e a leitura da 

placa foi feita em um espectrofotômetro a 450 nm. A concentração das citocinas presente nas 

amostras foi calculada com base na curva padrão de cada citocina. 

Para a dosagem da citocina IL-23 foi utilizado o kit Mouse IL-23 Quantikine ELISA 

Kit (R&D Systems), seguindo as instruções do fabricante. Para isso, Para isso, placas de 96 

poços foram incubadas com anticorpos de captura de camundongo, diluídos em PBS (100 

µL/poço). Após incubação overnight a temperatura ambiente, foram feitas 3 lavagens com 

PBS/Tween 0,05%. (300 µL/poço) e, em seguida, os poços foram bloqueados com 200 

µL/poço de PBS/SFB 10% por 1 h à temperatura ambiente, sob agitação. Após nova lavagem, 

as amostras previamente diluídas do sobrenadante, e a curva padrão foram adicionadas (100 

µL/poço) e incubadas por 2 horas à temperatura ambiente, sob agitação. Após ciclo de 3 

lavagens, foi adicionado 100 µL/poço de solução de detecção (anticorpo secundário 

biotinilado) diluído em PBS/SFB 10% e incubado à temperatura ambiente por 1 h, sob 

agitação. Após 3 lavagens, foram adicionados 100 µL/poço de estreptoavidina, conjugada 

com peroxidase, e incubados por 30 minutos à temperatura ambiente, sob agitação. Após 5 

lavagens, foram adicionados 100 µL/poço da solução substrato 3,3', 5,5' tetramethylbenzidine 

(TMB) e incubado por no máximo 30 minutos, à temperatura ambiente, no escuro. Para parar 

a reação foram adicionados 100 µL/poço de ácido fosfórico (H3PO4) 1 M e a leitura da placa 

foi feita em um espectrofotômetro a 450 nm. A concentração da citocina presente nas 

amostras foi calculada com base na curva padrão. 

 

3.12 Análise Histopatológica do SNC 

Quinze dias após a imunização, animais representativos de cada grupo (PBS e EGS) 

foram submetidos à eutanásia, por aprofundamento de plano anestésico com ketamina (250 

mg/Kg) e xilazina (500 mg/Kg) e perfundidos com PBS gelado. Encéfalo e medula espinhal 

foram coletados e fixados em paraformaldeído 10%, por 24 h. Após esse período, os órgãos 

foram mantidos em etanol 70% até serem incluídos em parafina. Cortes de 5 µm foram 

produzidos e as lâminas foram coradas com: 1) Hematoxilina/Eosina (H&E), para 
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visualização do infiltrado celular; 2) Luxol Fast Blue (LFB), para evidenciar mielina. As 

imagens foram analisadas com aumento de 4 × ou 20 ×. 

 

3.13 Análise estatística 

Os dados foram apresentados como média ± erro padrão da média (SEM). Para análise 

da escala clínica da EAE, as diferenças estatísticas foram avaliadas pelo teste não paramétrico 

de Mann-Whitney. As diferenças nos demais parâmetros que apresentaram mais de 2 grupos 

experimentais foram avaliadas por análise de variância (ANOVA), seguidas pelo pós-teste de 

Tukey. Os valores de p menores que 0,05 foram considerados significativos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Determinação do protocolo de tratamento com EGS no modelo de EAE 

O primeiro protocolo de tratamento com as moléculas salivares de A. aegypti que 

decidimos avaliar nesse trabalho consistiu na administração intravenosa do EGS por 5 dias 

consecutivos. Pela dificuldade técnica de se fazer essa administração diária pelas veias da 

cauda, escolhemos o plexo retro-orbital como local de administração do EGS, o que requer 

sedação leve dos animais com halotano. Como algumas fontes afirmam que qualquer tipo de 

anestesia/sedação poderia afetar o curso clínico da EAE (145), decidimos primeiramente 

realizar um experimento piloto para avaliar se a anestesia diária por halotano, que 

necessitamos fazer para o tratamento com o EGS de fato afetaria o desenvolvimento da 

doença. Assim, imunizamos 2 grupos de animais conforme explicado na seção de “Material e 

Métodos”, sendo que um grupo foi diariamente anestesiado com halotano por 2 minutos, 

seguido pela inoculação i.v. de PBS por 10 dias consecutivos, e o outro grupo não foi 

anestesiado nem inoculado. Pode-se perceber na Figura 4 que a anestesia usada para o 

tratamento dos animais não interfere no desenvolvimento dos sintomas da EAE e, com essa 

informação em mãos, nosso próximo passo foi realizar experimentos onde um dos grupos foi 

tratado com EGS de A. aegypti por via intravenosa. 

Novamente, a EAE foi induzida em 2 grupos de animais, conforme descrito em 

“Material e Métodos”. Um dos grupos recebeu EGS (20 µg/animal) enquanto outro grupo 

recebeu apenas o veículo usado na inoculação (PBS), ambos pela via intravenosa, nos 

primeiros 5 dias após a imunização com MOGp35-55. Para nossa surpresa, nessas condições 

experimentais, ambos os grupos desenvolveram os sintomas clínicos semelhantes, não sendo 

observadas diferenças significativas nas curvas indicativas da escala clínica ou no início dos 

primeiros sintomas. Também é importante ressaltar que a incidência da doença foi de 100%, o 

pico da doença ocorreu aos 16 dias e a escala clínica máxima (3,25 ± 0,133 para grupo EGS 

versus 3,11 ± 0.200 para grupo PBS) foi semelhante em ambos os grupos (Figura 5). 

Em vista desse resultado negativo, alteramos o protocolo experimental de maneira a 

realizar um tratamento mais agressivo com o EGS de A. aegypti. Como não conhecemos a 

farmacocinética, biodisponibilidade e degradação dos componentes salivares após inoculação 

in vivo, optamos por alterar a rota, assim como a frequência do tratamento. Além disso, como 

publicamos recentemente que o EGS é capaz de induzir a morte de linfócitos T (28), testamos 

também nesse ensaio se a fração responsável por essa atividade poderia modular os sinais 
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clínicos da EAE. Utilizando uma coluna de gel filtração, fracionamos o extrato em 40 frações 

que foram testadas individualmente no ensaio de proliferação de linfócitos induzida por 

Con A. A Figura 6 apresenta o cromatograma desse fracionamento (linha azul) e mostra que 

algumas frações do EGS são capazes de inibir a proliferação de linfócitos derivados do baço 

em cultura (linha preta). 

Assim, induzimos a EAE em 3 grupos de animais. Um dos grupos recebeu EGS 

(10 µg/animal) emulsificado na preparação de CFA e MOGp35-55, seguido por um tratamento 

peritoneal diário também com EGS (10 µg/animal) por 10 dias. Um segundo grupo recebeu a 

fração ativa (2 µg/animal) na emulsão e um tratamento peritoneal diário com a mesma dose 

da fração por 10 dias. Um terceiro grupo recebeu PBS na imunização e como tratamento, nos 

mesmos volumes e vias durante o período (Controle). Com essas alterações no protocolo 

experimental, o tratamento com EGS de A. aegypti foi capaz de inibir consistentemente os 

sinais clínicos da EAE (Figura 7A). O tratamento com a fração ativa do EGS proveniente do 

ensaio de inibição da proliferação de linfócitos também foi capaz de modular os sinais 

clínicos, mas em menor intensidade do que o extrato bruto (Figura 7B). Os dados mostrados 

nessa figura referem-se ao mesmo experimento, mas foram apresentados separadamente para 

facilitar a visualização. A Tabela 2 apresenta um resumo dos parâmetros clínicos avaliados 

nesses animais. Enquanto no grupo controle todos os animais desenvolveram a doença (100% 

de incidência), a incidência no grupo tratado com EGS foi de 60% e no grupo tratado com a 

fração do EGS selecionada, a incidência foi de 90%. O pico da doença também foi alterado 

pelos tratamentos, tendo ocorrido aos 15 dias no grupo controle e somente aos 21 dias nos 

grupos tratados com EGS ou com a fração. Além disso, enquanto o pico da escala clínica 

máxima foi de 3,5 ± 0,22 no grupo controle, no grupo tratado com EGS esse valor foi de 1,5 ± 

1,27 e no grupo tratado esse valor foi de 2,5 ± 0,6. Analisados em conjunto, concluímos que 

os componentes salivares de A. aegypti são capazes de alterar a incidência, o desenvolvimento 

e a gravidade da EAE (Tabela 2), porém os efeitos da fração ativa no ensaio de proliferação 

linfocitária foram menores que o EGS total. Isso sugere que o EGS possui outras frações 

potencialmente eficazes em modular o desenvolvimento da doença e por isso, todos os demais 

experimentos foram realizados utilizando o EGS total e não suas frações. 
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Figura 4 – Efeito da anestesia diária com halotano no desenvolvimento da EAE. 

Camundongos C57BL/6 foram imunizados s.c. com MOGp35-55 (150μg) 

emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis) em duas regiões do 

peritôneo. Toxina pertussis (200 ng) foi administrada i.p. nos dias 0 e 2 após a 

imunização. Em um dos grupos, os animais foram anestesiados com halotano 

durante 10 dias após a imunização. As setas em verde representam os dias anestesia 

com halotano. Os animais foram monitorados por 25 dias e os resultados estão 

apresentados como média ± SEM da escala clínica da doença, conforme descrito 

em Material e Métodos. n = 10 por grupo.
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Figura 5 – Efeito do tratamento intravenoso com EGS de A. aegypti no desenvolvimento da 

EAE. Camundongos C57BL/6 foram imunizados s.c. com MOGp35-55 (150μg) 

emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis) em duas regiões do 

peritôneo. Toxina pertussis (200 ng) foi administrada i.p. nos dias 0 e 2 após a 

imunização. Os animais foram tratados nos 5 primeiros dias após a inoculação de 

MOGp35-55 com EGS (20 µg/animal) ou receberam apenas PBS (veículo) nesses 

dias, por via intravenosa. As setas em vermelho representam os dias de tratamento 

i.v. Os animais foram monitorados por 25 dias e os resultados estão apresentados 

como média ± SEM da escala clínica da doença, conforme descrito em Material e 

Métodos. n = 10 por grupo.
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Figura 6 – Fracionamento do EGS de A. aegypti por HPLC e avaliação da atividade 

antiproliferativa de suas frações. A linha azul representa o perfil cromatográfico 

do EGS fracionado em coluna de gel filtração. A linha preta apresenta a 

proliferação de células totais de baço induzida por Con A na presença de cada 

fração. A numeração em vermelho no eixo X representa o número da fração 

testada. A numeração em preto no eixo X representa o tempo de eluição de cada 

fração.
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Figura 7 – Efeito do tratamento com EGS de A. aegypti e com sua fração ativa do ensaio de 

proliferação de linfócitos, na emulsão e administrados intraperitonealmente, 

no desenvolvimento da EAE. Camundongos C57BL/6 foram imunizados s.c. com 

MOGp35-55 (150μg) emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis) 

em duas regiões do peritôneo. Em um dos grupos, o EGS foi adicionado à emulsão 

(equivalente a 10 µg/animal) e em outro grupo uma fração purificada 

(2 µg/animal). Toxina pertussis (200 ng) foi administrada i.p. nos dias 0 e 2 após a 

imunização. Os animais foram tratados nos 10 primeiros dias após a inoculação de 

MOGp35-55 com PBS (veículo), EGS (10 µg/animal) e Fração EGS (2 µg/animal). 

(A) PBS versus EGS. (B) PBS versus Fração. As setas em vermelho representam 

os dias de tratamento intraperitoneal e a seta em azul o tratamento na emulsão. Os 

animais foram monitorados por 30 dias e os resultados estão apresentados como 

média ± SEM da escala clínica da doença, conforme descrito em Material e 

Métodos. *p<0,05 versus grupo PBS. n = 10 por grupo.
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Tabela 2 – Parâmetros clínicos da EAE nos animais controle (PBS) e tratados com EGS 

e com sua fração ativa proveniente do ensaio de proliferação de linfócitos. 

 Tratamentos 

 PBS EGS Fração 

Incidência* 100% 60% 90% 

Início dos sinais clínicos
#
 12º dia 15º dia 14º dia 

Escala máxima alcançada
$
 3,5 ± 0,22 1,5 ± 1,27 2,5 ± 0,60 

Pico da doença& 15º dia 21º dia 21º dia 

* Número de animais que apresentaram sinais clínicos da doença. 

#
 Dia em que o primeiro animal do grupo apresentou sinais clínicos. 

$
 Escala máxima obtida pelos animais do grupo, segundo painel de sintomas apresentado em material e métodos. 

&
 Dia em que a maioria dos animais do grupo apresentou os piores sintomas da doença. 
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4.2 Refinamento do protocolo de tratamento com EGS na EAE 

Como o tratamento com o EGS foi eficiente quando este esteve presente tanto na 

emulsão de CFA com MOGp35-55 quanto inoculado intraperitonealmente, decidimos avaliar se 

uma dessas duas vias isoladamente teria melhor eficácia na modulação da EAE. No intuito de 

dissociar as atividades de cada via de tratamento, comparamos o desenvolvimento da EAE em 

animais que receberam o EGS por ambas as vias com aqueles que receberam EGS somente na 

emulsão de CFA e MOGp35-55 e com aqueles que receberam EGS somente 

intraperitonealmente. A presença de EGS tanto na emulsão quanto administrado 

intraperitonealmente é capaz de modular os sinais clínicos da EAE (Figura 8A), reproduzindo 

os dados apresentados na Figura 7. Quando esses tratamentos foram dissociados, somente a 

presença do EGS na emulsão já foi capaz de modular os sinais clínicos da doença (Figura 8B), 

enquanto o tratamento intraperitoneal não apresentou nenhum efeito nesses sinais clínicos 

(Figura 8C). A Tabela 3 apresenta um resumo dos parâmetros clínicos avaliados nesses 

animais. Tanto no grupo controle quanto no grupo tratado apenas intraperitonealmente, houve 

90% de incidência da doença, enquanto no grupo que recebeu EGS somente na emulsão, a 

incidência foi de 70%. No grupo que recebeu os dois tratamentos (emulsão + i.p.) apenas 

houve apenas 20% de incidência, confirmando novamente a eficácia desse tratamento. O pico 

da doença também foi alterado, ocorrendo aos 18 dias no grupo controle, assim como no 

grupo que recebeu EGS apenas intraperitonealmente, e somente aos 21 dias nos demais 

grupos tratados com EGS, tanto o que recebeu apenas na emulsão quanto o que recebeu EGS 

na emulsão e via i.p.. Além disso, enquanto a média da escala clínica máxima desse pico foi 

de 3,5 no grupo controle, assim como no grupo tratado com EGS apenas intraperitonealmente, 

o grupo que recebeu EGS na emulsão apresentou escala clínica máxima foi de 1,5 no pico da 

doença, e o grupo tratado em ambas as vias apresentou escala de 0,5 no pico da doença 

(Tabela 3). Esses dados sugerem que a modulação da EAE pelo EGS de A. aegypti é 

decorrente da modulação na fase de indução da resposta autoimune e não na fase efetora dessa 

resposta, visto que os principais efeitos foram observados nos grupos que receberam o 

tratamento com EGS na emulsão, momento no qual a apresentação do antígeno está 

acontecendo. 
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Figura 8 – Modulação da EAE pelo extrato da glândula salivar (EGS) de Aedes aegypti. 

Camundongos C57BL/6 foram imunizados s.c. com MOGp35-55 (150μg) 

emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis) em duas regiões do 

peritôneo. Em um dos grupos, o EGS foi adicionado à emulsão (equivalente a 

10 µg/animal), em outro, foi feito um tratamento intraperitoneal (10 µg/animal de 

EGS), durante 10 dias após a imunização, e num terceiro, esses dois tratamentos 

foram feitos em conjunto. Toxina pertussis (200 ng) foi administrada i.p. nos dias 0 

e 2 após a imunização. Os animais controle receberam PBS. (A) PBS versus EGS 

emulsão+i.p. (B) PBS versus EGS emulsão. (C) PBS versus EGS i.p. As setas em 

vermelho representam os dias de tratamento intraperitoneal e a seta em azul, o 

tratamento na emulsão. Os animais foram monitorados por 30 dias e os resultados 

estão apresentados como média ± SEM da escala clínica da doença, conforme 

descrito em Material e Métodos. *p<0,05 versus grupo PBS. n = 10 por grupo.
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Tabela 3 – Parâmetros clínicos da EAE nos animais tratados com PBS ou EGS. 

  Tratamentos 

 PBS EGS i.p. EGS emulsão EGS emulsão + 

i.p. 

Incidência* 90% 90% 70% 20% 

Início dos sinais clínicos
#
 11º dia 13º dia 14º dia 17º dia 

Escala máxima alcançada
$
 2,05 ± 0,47 2,40 ± 0,47 1,3 ± 0,40 0,35 ± 0,35 

Pico da doença& 18º dia 21º dia 21º dia 21º dia 

* Número de animais que apresentaram sinais clínicos da doença. 

#
 Dia em que o primeiro animal do grupo apresentou sinais clínicos. 

$
 Escala máxima obtida pelos animais do grupo, segundo painel de sintomas apresentado em material e métodos. 

&
 Dia em que a maioria dos animais do grupo apresentou os piores sintomas da doença. 
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4.3 Efeito do EGS na proliferação de linfócitos 

Um trabalho anterior do nosso grupo demonstrou que o EGS de A. aegypti é capaz de 

inibir a proliferação de linfócitos T murinos in vitro (28). Para verificarmos se a inibição da 

proliferação das células T específicas para o MOGp35-55 seria um dos mecanismos da 

modulação da EAE pelo EGS, imunizamos animais C57BL/6 com MOGp35-55 nas mesmas 

condições usadas para a indução da doença e após sete dias os linfonodos drenantes foram 

retirados e uma cultura celular realizada. A Figura 9A mostra que a incubação de células dos 

linfonodos de animais naïve com EGS inibe a subsequente proliferação desses linfócitos 

induzidas por Con A, confirmando os resultados prévios do grupo (28). Por outro lado, 

quando as células de linfonodos dos animais imunizados com MOGp35-55 são incubadas com 

EGS, a proliferação induzida tanto por Con A quanto por MOGp35-55 ocorre normalmente. 

Com isso podemos concluir que o principal efeito observado na modulação da EAE pelo EGS 

não foi ocasionado pela inibição da proliferação de linfócitos, via morte celular, visto que a 

proliferação de células T antígeno-específicas não é afetada. 
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Figura 9 – EGS de A. aegypti afeta proliferação de linfócitos de camundongos naïve mas 

não daqueles imunizados com MOG35-55. Camundongos C57BL/6 foram 

imunizados com MOGp35-55 (150μg) emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de 

M. tuberculosis) no coxim plantar. (A) Como controle foram utilizados animais 

que não foram imunizados. (B) Sete dias após a inoculação, os animais foram 

eutanasiados e os linfonodos drenantes retirados para a cultura celular. Células 

(2x10
6
 células/mL) foram pré incubadas por 30 minutos com PBS ou EGS 

(5 µg/mL) incubadas com meio, Con A (0,5 µg/mL) ou MOGp35-55 (10 ou 

50 µg/mL) por 48 h e após esse período foi adicionado resazurina e feita uma nova 

incubação por mais 24 h. A densidade óptica dos poços foi avaliada a 570 e 600 

nm e o resultado expresso como a média ± SEM da diferença entre as duas leituras. 

*p<0,05 versus respectivo grupo PBS. n = 3 por grupo.
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4.4 Efeito do EGS na proliferação de linfócitos e produção de citocinas na EAE: 

comparação das diferentes vias de tratamento 

Como observamos diferenças significativas no desenvolvimento da EAE entre os 

grupos tratados com EGS de A. aegypti nos diferentes protocolos, avaliamos nesses grupos 

alguns parâmetros imunológicos associados à doença. Para isso, 30 dias após a inoculação do 

MOGp35-55, o baço dos animais foi retirado e um teste de proliferação celular realizado, 

utilizando estímulo específico (MOGp35-55) ou policlonal (Con A). Como mostra a Figura 10, 

os grupos que receberam EGS, não importando a via de administração (emulsão, 

intraperitoneal ou ambas), apresentaram redução na atividade proliferativa de suas células 

esplênicas, quando as mesmas foram estimuladas in vitro com MOGp35-55. O mesmo não 

ocorreu quando as células desses animais foram estimuladas com Con A. 

A seguir, avaliamos a diferenciação dessas células, determinando a produção de 

citocinas representativas do padrão Th1 (IFN-γ), Th2 (IL-4 e IL-5) e Th17 (IL-17A) presentes 

nos sobrenadantes de cultura. Observamos que as células de ambos os grupos que receberam 

EGS na emulsão (apenas na emulsão ou seguido de tratamento intraperitoneal) apresentaram 

diminuição da produção de IL-17A e IFN-γ MOG-específicos e não alteraram a produção de 

IL-4 e IL-5, quando comparadas com as células dos animais que receberam apenas PBS 

(Figura 11). Já as células dos animais que receberam EGS apenas intraperitonealmente, 

tiveram uma redução apenas de IFN-γ e não alteraram a produção de IL-17A nessas mesmas 

condições. Outro dado interessante, foi que as células de baço de ambos os grupos que 

receberam EGS intraperitonealmente (precedido por EGS na emulsão ou não), tiveram um 

grande aumento dos níveis de IL-4 e IL-5 quando estimuladas com Con A somente e, 

portanto, não específicas para MOGp35-55. Esses dados sugerem que o tratamento com EGS 

durante a fase de indução da resposta imunológica inibe a produção de citocinas IFN-γ e IL-

17A e que o tratamento com EGS sistêmico estimula a produção de citocinas IL-4 e IL-5 

durante a EAE de forma MOG-independente. 
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Figura 10 – Proliferação de linfócitos do baço dos animais imunizados com MOGp35-55. 

Camundongos C57BL/6 foram imunizados s.c. com MOG p35-55 (150μg) 

emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis) em duas regiões do 

peritônio. Em um dos grupos, o EGS foi adicionado à emulsão (equivalente a 

10 µg/animal), em outro grupo foi feito um tratamento intraperitoneal 

(10 µg/animal de EGS) durante 10 dias após a imunização e num terceiro grupo, 

ambos tratamentos foram realizados. Toxina pertussis (200 ng) foi administrada 

i.p. nos dias 0 e 2 após a imunização. Os animais controle foram tratados com PBS. 

Trinta dias após a inoculação, os animais foram eutanasiados e o baço retirado para 

a cultura celular. Células (10
6

 /mL) foram incubadas com meio, Con A (0,5 µg/mL) 

ou MOGp35-55 (10 ou 50 µg/mL) e a proliferação foi avaliada como descrito em 

Material e Métodos. Os resultados estão expressos como a média ± SEM. *p<0,05 

versus respectivo grupo PBS. n = 10 por grupo.
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Figura 11 – Perfil de citocinas no baço dos animais imunizados com MOG35-55. 

Camundongos C57BL/6 foram imunizados s.c. com MOGp35-55 (150μg) 

emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis) em duas regiões do 

peritônio. Em um dos grupos, o EGS foi adicionado à emulsão (equivalente a 

10 µg/animal), em outro grupo foi feito um tratamento intraperitoneal 

(10 µg/animal de EGS) durante 10 dias após a imunização e num terceiro grupo 

esses dois tratamentos foram feitos em conjunto. Toxina pertussis (200 ng) foi 

administrada i.p. nos dias 0 e 2 após a imunização. Os animais controle foram 

tratados com PBS. Trinta dias após a inoculação, os animais foram sacrificados e o 

baço retirado para a cultura celular. Células (10
6

 células/mL) foram incubadas com 

meio, Con A (0,5 µg/mL) ou MOGp35-55 (10 ou 100 µg/mL) por 72 h e as citocinas 

(A) IFN-, (B) IL-17, (C) IL-4 e (D) IL-5 foram determinadas no sobrenadante de 

cultura. Os resultados estão expressos como a média ± SEM. *p<0,05 versus 

respectivo grupo PBS. n = 10 por grupo.
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4.5 Frequência de células mononucleares ativadas no SNC dos animais tratados com EGS 

durante o curso da EAE 

Como nossos resultados mostraram que o EGS está atuando na fase inicial da resposta 

e que a presença do EGS apenas na emulsão reproduz boa parte da inibição dos sinais da 

EAE, resolvemos estudar mecanismos adicionais dessa modulação tratando os animais com 

EGS apenas na emulsão. Nosso próximo passo foi avaliar, por citometria de fluxo, as 

frequências das populações de células mononucleares presentes no SNC de animais com 

EAE, tratados ou não com EGS de A. aegypti. Nesse experimento, realizado ao redor do pico 

dos sinais clínicos da doença (dia 15 – Figura 12A), coletamos o SNC e isolamos as células 

conforme explicado em Material e Métodos. Observamos uma diminuição do infiltrado 

inflamatório para o SNC no grupo tratado com EGS, quando comparado com o grupo que 

recebeu PBS (Figura 12B). A seguir, foram caracterizadas as populações de linfócitos 

(CD11b
-
CD45

+
CD4

+
 e CD11b

-
CD45

+
CD8

+
); micróglias (CD11b

+
CD45

lo
); macrófagos 

infiltrantes e micróglias ativadas (CD11b
+
CD45

hi
). Nessa análise, observamos que ocorreu 

uma diminuição significativa na frequência de macrófagos e microglias ativadas (células 

CD11b
+
CD45

hi
) nos animais tratados com EGS em relação aos animais controle (Figura 12C 

e 12D). Paralelamente, vimos que os animais tratados com EGS apresentaram uma frequência 

significativamente maior de micróglias não ativadas (células CD11b+CD45lo) comparada a 

porcentagem de células nos animais controle (Figura 12E). Além disso, vimos também que 

apesar da freqüência dos linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 não terem sido alteradas nos grupos 

experimentais (Figura 13A e 13B), houve uma diminuição no número desses linfócitos no 

grupo tratado com EGS (Figura 13C). Esses dados coincidem com a nossa observação de que 

os animais tratados com EGS apresentam menor quantidade de macrófagos, micróglias 

ativadas e linfócitos efetores e isso provavelmente está associado à diminuição da gravidade 

da EAE quando comparado ao grupo que recebeu PBS. Assim, os nossos dados indicam que o 

tratamento com o EGS diminuiu a inflamação do sistema nervoso durante a EAE. 
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Figura 12 – Caracterização e frequência das populações de células mononucleares no SNC 

no pico da EAE. As células mononucleares do encéfalo e medula espinhal dos 

animais controle e tratados com EGS foram isoladas e marcadas com anti-CD45 e 

anti-CD11b e analisadas por citometria de fluxo. (A) Escala clínica da doença. (B) 

Número de celulares infiltrantes no SNC. (C) Dot plots representativos mostrando 

as frequências das populações de linfócitos (CD11b
-
CD45

+
) microglia 

(CD11b
+
CD45

lo
) e macrófagos/microglia ativada (CD11b

+
CD45

hi
) no pico da 

EAE. (D) Análise da frequência de macrófagos e microglia ativada na EAE dos 

animais controle e tratados com EGS. (E) Número absoluto de macrófagos e 

micróglia ativada na EAE dos animais controle e tratados com EGS. Os resultados 

estão expressos como a média ± SEM. *p<0,05 versus grupo PBS. n = 5 por grupo.
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Figura 13 – Frequência das células T CD4
+
 e CD8

+
 no SNC no pico da EAE. Camundongos 

C57BL/6 foram imunizados com 150 µg do peptídeo MOG
35-55

 em adjuvante 

completo de Freund (CFA) contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis. Os animais 

foram tratados com EGS (10 µg/animal) junto na emulsão. Os animais foram 

sacrificados no pico da EAE e as células infiltrantes marcadas para identificação 

das células T CD4
+
 e T CD8

+
. (A) Dot plots representativos da análise no gate de 

células CD45
+

CD4
+ 

e CD45+CD8+. (B) Frequência de células T CD4
+
 CD8

+
 no 

sistema nervoso central (SNC). (C) Número absoluto de células T CD4
+
 CD8

+
 no 

sistema nervoso central (SNC). Os resultados estão expressos como a média ± 

SEM. n = 5 por grupo.
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4.6 Efeito do EGS de A. aegypti na frequência de células T CD4
+
 produtoras de IFN-γ e 

IL-17A no SNC durante a EAE 

Também avaliamos a presença de células T CD4
+
 produtoras de IFN-γ e IL-17 no 

SNC utilizando a marcação intracelular para essas citocinas. As células isoladas do SNC no 

pico da EAE foram ativadas em cultura com PMA e ionomicina na presença de brefeldina A. 

Em seguida, as células foram marcadas na superfície com anti-CD3 e anti-CD4, fixadas e 

permeabilizadas para marcação intracelular de IFN-γ e IL-17A. Na estratégia de análise da 

citometria foi feito um gate nas células consideradas vivas e em seguida um gate nas células 

CD3
+
CD4

+
 expressando IFN-γ e IL-17A nos animais controle e tratados (Figura 14A). A 

análise das células T CD4
+
 produtoras de IFN-γ e IL-17A mostrou que não houve diferenças 

na frequência dessas células nos animais tratados com EGS (Figura 14B). No entanto, o 

número absoluto de células T CD4
+
 produtoras de IFN-γ e IL-17A foi menor nos animais que 

receberam tratamento com EGS (Figura 14C). Dessa forma, o nosso resultado de mesma 

frequência de células T CD4
+
 produzindo IFN-γ e IL-17, porém um menor número absoluto 

de células nos animais tratados com EGS pode representar uma diminuição das células T 

efetoras patogênicas e consequentemente a redução dos sinais clínicos da EAE nos animais. 
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Figura 14 – Frequência de células T CD4
+
 efetoras e expressão de IFN-γ e IL-17 no SNC 

no pico da EAE. As células mononucleares foram separadas do SNC e 

estimuladas com PMA (50 ng/mL) e ionomicina (1 µM) na presença de Brefeldina 

A por 4 horas para marcação intracelular de IFN-γ e IL-17A. (A) Dot Plot 

representativo a partir do gate de células T CD3
+

CD4
+

 para análise da produção de 

IFN-γ e IL-17A nos animais no pico da EAE. (B) Porcentagem de células T CD4
+
 

IFN-γ+
 e IL-17A

+
. (C) Número absoluto de células T CD4

+

 IFN-γ
+

 e IL-17A
+
. Os 

dados representam a média da porcentagem (%) ou do número total de células ± 

SEM. *p<0,05 versus grupo PBS. n = 5 por grupo.
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4.7 Frequência de células T reguladoras Foxp3+ no SNC dos animais tratados com EGS 

durante a EAE 

Como os animais tratados com EGS apresentaram uma diminuição da gravidade da 

EAE e consequente diminuição das células T efetoras no pico da doença, decidimos investigar 

a frequência de células T reguladoras nessa fase da doença. Para esse experimento, coletamos 

o SNC e caracterizamos as populações de linfócitos T CD3
+
/CD4

+
/Foxp3

+
. Assim, 

observamos que não houve diferença na frequência dessas células nos animais tratados em 

relação ao controle (Figura 15A e 15B). Entretanto, notamos uma diminuição no número 

absoluto dessas células nos animais tratados com EGS (Figura 15C). 
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Figura 15 – Frequência das células T reguladoras no SNC no pico da EAE. Camundongos 

C57BL/6 foram imunizados com 150 µg do peptídeo MOG
35-55

 em adjuvante 

completo de Freund (CFA) contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis. Os animais 

foram tratados com EGS (10 µg/animal) junto na emulsão. Os animais foram 

sacrificados no pico da EAE e as células infiltrantes marcadas para identificação 

das células T reguladoras Foxp3
+
. (A) Dot plots representativos da análise no gate 

de células CD3
+

CD4
+

. (B) Frequência de células T CD4
+
 Foxp3

+
 no SNC. (C) 

Número absoluto de células T CD4
+
 Foxp3

+
 no SNC. Os dados representam a 

média da frequência de células T reguladoras ± SEM. *p<0,05 versus grupo PBS. n 

= 5 por grupo.
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4.8 Efeito do EGS no infiltrado celular e desmielinização do SNC durante a EAE 

Para verificar se o infiltrado celular e a desmilienização do SNC são afetados pelo 

tratamento com EGS, os cérebros e cordões espinhais dos animais induzidos a EAE e tratados 

com PBS ou EGS foram coletados no 15º dia (pico da doença) para a contagem total de 

células no homogenato dos órgãos e para a análise histológica. 

Os cortes histopatológicos apresentados na Figura 16 mostram que, em relação ao 

grupo que recebeu PBS, os animais tratados com EGS apresentaram menor infiltrado celular 

na medula espinhal (setas vermelhas – Figuras 16A), como também pode ser visto no menor 

número absoluto de células infiltrantes para o SNC (Figura 16B). Em consequência disso, os 

animais que receberam o tratamento com EGS não apresentam uma grande desmielinização 

do SNC comparada com a dos animais do grupo controle (Figura 16C) onde observamos uma 

perda de 60% na taxa de mielinização contra apenas 35% no grupo tratado com EGS (Figura 

16D). Estes dados sugerem que o tratamento com EGS foi capaz de inibir a inflamação do 

SNC, com um menor número de células patogênicas infiltrantes e em consequência disso, 

uma menor desmielinização. 
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Figura 16 – EGS diminuiu o infiltrado inflamatório e a desmielinização do SNC de 

animais com EAE. No pico da doença, as medulas espinhais foram perfundidas e 

coletadas para análise histológica conforme descrito em Material e Métodos. Para 

análise do infiltrado celular as lâminas foram coradas com Hematoxilina/Eosina (A 

e B) e Luxol Fast Blue para a análise do conteúdo de mielina. A taxa de 

desmielinização foi avaliada como a porcentagem de mielina pela área total do 

tecido medular (C e D). Fotomicrografias representativas do tecido medular 

(aumento de 4 × e 20 ×) dos grupos PBS e EGS são mostradas. *p<0,05 versus 

grupo PBS. n = 5 por grupo.
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4.9 Proliferação e produção de citocinas após estimulação policlonal e MOG-específica em 

modelo de inflamação na pata 

Os nossos resultados claramente demonstram que os animais tratados com EGS 

apresentam uma menor inflamação do SNC. Um ponto importante da indução da EAE é 

ativação da resposta imune adaptativa. Para avaliar o papel do SNC durante a fase efetora da 

resposta imune, os animais controle e tratados com EGS foram imunizados e, após sete dias, 

as células dos linfonodos drenantes foram coletadas e reestimuladas in vitro com o peptídeo 

de MOG35-55 para avaliar a proliferação e a produção das citocinas IFN-γ, IL-17A, IL-4, IL-5 

e IL-10 ex vivo. Observamos que as células primadas provenientes dos animais tratados com 

EGS proliferaram menos do que as células do grupo que recebeu apenas PBS, quando 

reestimuladas com o peptídeo de MOG35-55 (Figura 17A). A avaliação das citocinas presentes 

nos sobrenadantes de cultura revelou uma diminuição da produção das citocinas IFN-γ e IL-

17A no grupo EGS quando comparado ao grupo PBS (Figura 17B e 17C). No entanto, não 

observamos diferença significativa na produção de IL-4 e IL-5 nos sobrenadantes das células 

dos animais de ambos os grupos (dados não mostrados). Por outro lado, foi observado um 

aumento significativo de IL-10 nos sobrenadantes provenientes das culturas de células dos 

animais tratados com EGS, quando comparado com aqueles de animais que receberam apenas 

PBS em todas as condições testadas (Figura 17D). 
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Figura 17 – Proliferação e perfil de citocinas nos linfonodos drenantes de animais 

imunizados com MOGp35-55. Camundongos C57BL/6 foram imunizados na pata 

com MOGp35-55 (150μg) emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. 

tuberculosis). Em um dos grupos, o EGS foi adicionado à emulsão (equivalente a 

10 µg/animal). Toxina pertussis (200 ng) foi administrada i.p. nos dias 0 e 2 após a 

imunização. Sete dias após a inoculação, os animais foram sacrificados e os 

linfonodos drenantes retirados para a cultura celular. Células (2x10
6

 células/mL) 

foram incubadas com meio, Con A (0,5 µg/mL) ou MOGp35-55 (10 ou 50 µg/mL) 

conforme descrito em Material e Métodos. (A) Proliferação dos linfócitos. (B) 

Produção de IFN-γ. (C) Produção de IL-17A. (D) Produção de IL-10. Os 

resultados estão expressos como a média ± SEM. *p<0,05 versus respectivo grupo 

PBS. n = 5 por grupo.
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4.10 Efeito do EGS de A. aegypti na diferenciação in vitro de células Th1, Th17 e Treg 

Como observamos um menor número de células produtoras de IFN-γ (Th1) e IL-17A 

(Th17) e que expressam menos Foxp3 (T reguladoras) no infiltrado celular do SNC, 

investigamos a capacidade do EGS em diminuir a diferenciação de células T CD4
+
 naïve em 

células Th1, Th17 e T reguladoras in vitro. Para isso, células T CD4
+
CD25

-
CD62L

+
 do baço 

de animais naïve foram isoladas e cultivadas em meio de cultura com as respectivas citocinas 

para cada subtipo celular (Th1, Th17 e T reguladoras) e incubadas com EGS. Como sabemos 

que o EGS de A. aegypti é capaz de matar linfócitos em altas concentrações in vitro (28), 

primeiramente determinamos concentrações adequadas desse extrato bruto através de um teste 

de linfoproliferação (Figura 18). Como pode ser observado, o EGS foi capaz de inibir a 

proliferação dos linfócitos estimulados com Con A de maneira concentração-dependente e já 

detectável na concentração de 0,5 µg/mL. Por esse motivo, decidimos utilizar para este 

experimento uma concentração que não é capaz de inibir a proliferação (0,1 µg/mL) e uma 

outra capaz de matar apenas cerca de 50% das células estimuladas com Con A (1 µg/mL).  

Assim, avaliamos a capacidade de diferenciação das células T CD4+ naïve em células 

Th1, Th17 e T reguladoras ao longo de cinco dias após o início da cultura na presença e na 

ausência de EGS (0,1 e 1 µg/mL). Nossos resultados demonstram que o EGS (em ambas as 

concentrações) não alterou de maneira significativa a quantidade de células produtoras de 

IFN-γ (Th1) e IL-17A (Th17) e a expressão do fator de transcrição Foxp3 (T reguladoras) nas 

culturas de células T CD4
+
 naïve quando comparado às células controle (Figura 19). Estes 

resultados mostram que o EGS não é capaz de alterar a capacidade de diferenciação das 

células naïve em células Th1, Th17 e T reguladoras in vitro. 
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Figura 18 – Linfoproliferação induzida por Con A na presença de EGS de A. aegypti. Os 

animais foram eutanasiados e o baço retirado para a cultura celular. Células 

(10
6 

/mL) foram pré-incubadas com EGS (0,1; 0,5; 1; 5; 10 e 20 µg/mL) por trinta 

minutos e incubadas com meio somente ou estimuladas com Con A (0,5 µg/mL). 

Após 48 horas, foi adicionado resazurina e feita uma nova incubação por mais 24 

h. A densidade óptica dos poços foi avaliada a 570 e 600 nm e o resultado expresso 

como a média ± SEM da diferença entre as duas leituras. Os resultados estão 

expressos como a média ± SEM. *p<0,05 versus grupo Con A. n = 3 por grupo.
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Figura 19 – Diferenciação de células Th1, Th17 e Treg a partir de células T CD4
+ 

na 

presença de EGS de A. aegypti. Marcação intracelular para IFN-γ, IL-17A e 

Foxp3 nas células T CD4
+
 polarizadas nas condições de diferenciação para Th1, 

Th17 e Treg durante 5 dias e incubadas com PBS, EGS 0,1 μg/mL e 1 μg/mL. (A) 

Dot Plots representativos para as marcações intracelulares. (B) Frequência de 

células T CD4
+
 produtoras de IFN-γ, IL-17A e Foxp3. Os resultados estão 

expressos como a média das porcentagens ± SEM. n = 3 por grupo.
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4.11 Competição dos antígenos presentes no EGS com MOGp35-55 

Como o tratamento mais eficiente com EGS foi aquele onde o adicionamos à emulsão 

de MOG35-55, nos perguntamos se os antígenos salivares presentes no extrato poderiam estar 

competindo com o peptídeo pela fenda do MHC de classe II durante seu processamento e 

apresentação pelas células apresentadoras de antígeno. Para responder a essa pergunta, 

induzimos a EAE em 3 grupos de animais, sendo que o primeiro grupo recebeu apenas 

emulsão com MOGp35-55, um segundo recebeu emulsão com MOGp35-55 e EGS e um terceiro 

grupo recebeu emulsão com MOGp35-55 e OVA, na mesma dose do EGS (10 µg/animal). 

Como pode ser visto na Figura 20, a presença de OVA na emulsão não é capaz de competir 

com MOG35-55 uma vez que em ambos os grupos, a indução da EAE não foi 

significativamente diferente. Ao contrário, e confirmando nossos resultados anteriores, a 

presença de EGS na emulsão foi capaz de modular negativamente os sintomas da EAE e todos 

os parâmetros associados, como incidência, início dos sinais clínicos, escala máxima 

alcançada e pico da doença. 

Além disso avaliamos se as células dos linfonodos drenantes também estariam 

reconhecendo o EGS e apresentando-o para as células efetoras, induzindo assim células EGS 

específicas. Para isso, imunizamos camundongos C57BL/6 com MOG35-55 com ou sem EGS 

(10 µg/animal) e após 7 dias, os animais foram eutanasiados e os linfonodos drenantes 

retirados para cultura celular. Na cultura celular estas células foram pré-incubadas com EGS 

(10 µg/mL) e estimuladas de maneira antígeno-específica (MOGp35-55) ou policlonalmente 

(Con A). Como mostra a Figura 21, de fato ocorreu a indução tanto de células MOG-

específicas quanto EGS-específicas nos grupos que receberam o extrato salivar. Porém 

podemos observar que a contribuição de células específicas para o EGS no ensaio de 

proliferação é muito pequeno quando comparado às células específicas para o MOGp35-55. 

Esses resultados confirmam que o EGS não está competindo de maneira significativa com o 

MOGp35-55 uma vez que a taxa de proliferação das células MOG-específicas é muito maior 

que as células EGS-específicas. 
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Figura 20 – Efeitos do EGS na EAE não são decorrentes da competição com MOGp35-55 na 

apresentação de antígenos pelas APCs. Camundongos C57BL/6 foram 

imunizados s.c. com MOG p35-55 (150μg) emulsificado em CFA (contendo 

4 mg/mL de M. tuberculosis) em duas regiões do peritônio. Em um dos grupos, o 

EGS foi adicionado à emulsão (equivalente a 10 µg/animal) e em outro grupo foi 

adicionado OVA (10 µg/animal). Toxina pertussis (200 ng) foi administrada i.p. 

nos dias 0 e 2 após a imunização. Os animais controle receberam PBS. A seta em 

azul representa o tratamento na emulsão. Os animais foram monitorados por 30 

dias e os resultados estão apresentados como média ± SEM da escala clínica da 

doença, conforme descrito em Material e Métodos. *p<0,05 versus grupo PBS. n = 

10 por grupo.
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Figura 21 – Proliferação de linfócitos T nos linfonodos drenantes de animais imunizados 

com MOG35-55. Camundongos C57BL/6 foram imunizados na pata com MOGp35-

55 (150μg) emulsificado em CFA (contendo 4 mg/mL de M. tuberculosis). Em um 

dos grupos, o EGS foi adicionado à emulsão (equivalente a 10 µg/animal). Toxina 

pertussis (200 ng) foi administrada i.p. nos dias 0 e 2 após a imunização. Sete dias 

após a inoculação, os animais foram eutanasiados e os linfonodos drenantes 

retirados para a cultura celular. Células (2x10
6
 células/mL) foram pré incubadas 

com EGS (5 µg/mL) por 30 minutos e após este tempo incubadas com meio, 

Con A (0,5 µg/mL) ou MOGp35-55 (10 ou 50 µg/mL) e a proliferação foi avaliada 

como descrito em Material e Métodos. Os resultados estão expressos como a média 

± SEM. *p<0,05 versus grupo PBS/PBS; 
#
 p<0,05 versus grupo EGS/PBS. n = 5 

por grupo.
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4.12 Efeito do EGS na maturação e diferenciação de células dendríticas 

Nosso próximo passo foi avaliar se o EGS estaria afetando a maturação de células 

dendríticas, uma vez que elas estão sabidamente envolvidas no processo de indução da 

resposta adaptativa que causa os sintomas da EAE. Como podemos observar na Figura 22, o 

EGS foi capaz de inibir a maturação das células dendríticas induzida por LPS, uma vez que 

observa-se uma menor frequência de células MHCII
high

 que expressam os coestimuladores 

CD80
+
 e CD86

+
. As frequências de CD11c

+
 não foram alteradas pelo tratamento com EGS 

(dados não mostrados). Como efeito dessa inibição da maturação, também tivemos uma 

menor produção de citocinas pelas células que foram tratadas com EGS, onde vemos que o 

tratamento com EGS, tanto 20 como 40 μg/mL foi capaz de inibir a produção das citocinas 

IL-6, IL-12p40, IL-12p70 e IL-23. Não foram detectadas diferenças na produção de IL-10 

(Figura 23). 
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Figura 22 – Expressão de MHC de classe II, CD80 e CD86 em células CD11c
+
 tratadas 

com EGS.Células (1x10
6

 células/mL) provenientes de cultura de medula óssea 

diferenciadas com GM-CSFforam pré-incubadas “overnight” na presença de meio 

ou EGS (20 e 40 μg/mL) e estimuladas ou não com uLPS (200ng/mL) por 24h. As 

células aderentes foram coletadas e marcadas com CD11c, MHCII, CD80 e CD86 

e sua expressão determinada por citometria de fluxo. (A) Dot Plots representativos 

para as marcações intracelulares. (B) Frequência de células dendríticas 

MHCII
high

CD80
+
 e MHCII

high
 CD86

+
. Os resultados estão expressos como a média 

± SEM. *p<0,05 versus grupo LPS. n = 4 por grupo.
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Figura 23 – Produção de citocinas por células dendríticas pré-incubadas com EGS de A. 

aegypti e estimuladas com LPS. Células (1x10
6

 células/mL) provenientes de 

cultura de medula óssea diferenciadas com GM-CSF foram pré-incubadas 

“overnight” na presença de meio ou EGS (20 e 40 μg/mL) e estimuladas ou não 

com LPS (200 ng/mL) por 24 h.O sobrenadante foi coletado e as citocinas (A) IL-

6, (B) IL-12p40, (C) IL-12p70 e (D) IL-23 foram determinadas. Os resultados 

estão expressos como a média ± SEM. *p<0,05 versus grupo LPS. n = 4 por grupo. 
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O repertório salivar de artrópodes hematófagos representa valiosa fonte para 

descoberta de novas moléculas farmacologicamente ativas. Em especial, a modulação 

exercida sobre o sistema imune evidencia o grande potencial de moléculas que possam ser 

empregadas no tratamento de doenças onde o sistema imunológico do indivíduo é o causador 

do quadro patológico, como no caso das hipersensibilidades e das doenças autoimunes. 

Embora bem recente, esta abordagem já foi explorada com sucesso com a saliva de outros 

insetos hematófagos, onde foi demonstrada a presença de moléculas capazes de agir em 

diferentes modelos experimentais (29–32). Além disso, o número crescente de moléculas 

descobertas nos transcriptomas salivares dessas espécies evidencia que a saliva é uma fonte de 

mediadores com potencial farmacêutico contra doenças de caráter imunológico. Nesse 

contexto, nosso laboratório vem caracterizando o imunoma funcional da saliva de A. aegypti 

que visa mapear o papel imunomodulador das moléculas presentes na saliva do mosquito no 

hospedeiro vertebrado. 

Neste trabalho exploramos o potencial terapêutico do EGS de A. aegypti e sua 

capacidade de modular o curso clínico da EAE. Os diferentes protocolos de tratamento 

utilizados evidenciaram que o tratamento intravenoso não é eficiente para modular os sinais 

clínicos da doença. Não temos explicação para essa ausência de efeito, mas é fato que a 

biodisponibilidade e metabolização do EGS administrado por essa ou por outras vias ainda é 

desconhecido. Isso também foi uma surpresa para nós, uma vez que o tratamento intravenoso 

com pequenas quantidades do EGS de P. papatasi foi eficiente para amenizar o quadro clínico 

e inflamatório da artrite induzida por colágeno (29). Porém, uma comparação mais 

aprofundada entre as duas preparações salivares não pode ser feita, uma vez que os modelos 

representam doenças autoimunes distintas e tratadas com componentes salivares de espécies 

filogeneticamente separadas por milhões de anos (146). Por outro lado, um protocolo de 

tratamento mais agressivo onde o EGS foi adicionado tanto na emulsão quanto administrado 

intraperitonealmente, demonstrou o potencial terapêutico dos componentes salivares de A. 

aegypti. E de maneira interessante, observamos que o EGS atua efetivamente na doença se for 

administrado na fase de indução da mesma, ou seja, na emulsão contendo o auto-antígeno 

(MOGp35-55). Nessas condições, o EGS foi eficiente em amenizar os sintomas dos animais, 

sintomas estes decorrentes principalmente dos efeitos de linfócitos T auto-reativos presentes 

no SNC. 

Um dos mecanismos capazes de atenuar a EAE é a depleção das células T auto-

reativas (79). Em um primeiro momento, imaginamos ser esse o mecanismo de ação do EGS, 
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uma vez que já demonstramos que esses componentes são capazes de modular a resposta de 

linfócitos naïves, induzindo sua apoptose (28). Porém, o tratamento com a fração responsável 

por esta atividade não foi capaz de modular os sinais clínicos da doença de uma maneira tão 

significativa, mesmo quando utilizado de uma maneira mais agressiva (presente na emulsão e 

administrado intraperitonealmente por 10 dias). Consideramos o efeito observado irrelevante 

porque a quantidade da fração utilizada no tratamento foi de 2 µg/animal, uma quantidade 

muito superior desse material do que seria de se esperar nos 10 µg/animal usados no 

tratamento com o EGS total. Muito provavelmente o que pode estar ocorrendo é que o efeito 

do EGS de induzir a apoptose nos linfócitos ocorra predominantemente em células naïve e, 

como durante a EAE há uma grande indução de células antígeno específicas, o EGS não seja 

capaz de induzir a apoptose destas células e com isso diminuir os sintomas da doença de 

forma mais robusta. De fato, dados do nosso grupo demonstraram que apesar do EGS induzir 

apoptose em células T naïve de maneira dependente de caspase-3 e caspase-8 (28), células de 

memória não são sensíveis a tais efeitos, provavelmente pelo aumento da expressão de 

moléculas anti-apoptóticas. 

Outro mecanismo capaz de atenuar a EAE é a indução de uma resposta Th2 

(71,72,80,147). Diversos trabalhos já demonstraram que o desvio para a resposta Th2 é capaz 

de suprimir doenças autoimunes de padrões Th1/Th17. Além disso, já se sabe que as células 

Th2 podem ser capazes de diminuir a resposta inflamatória e também estão ligadas a 

regulação da resposta imune durante a EAE (148–152). O tratamento peritoneal realizado com 

EGS foi de fato capaz de induzir citocinas de um padrão Th2 como IL-4 e IL-5, porém, não 

foi capaz de alterar o curso clinico da doença. Entretanto, quando o tratamento peritoneal está 

associado com a presença do EGS também na emulsão, observamos uma redução ainda maior 

na sintomatologia. Isso significa que mesmo a indução da resposta Th2 pelo EGS não sendo 

capaz de atenuar a doença sozinha, quando ela ocorre de forma conjunta com o tratamento na 

emulsão, é capaz de causar inibição ainda maior da doença. De fato, já foi mostrado na 

literatura que a administração de IL-4 é capaz de prevenir a EAE (149). 

A análise das células infiltrantes no SNC (linfócitos e macrófagos) nos mostrou que o 

tratamento com EGS não foi capaz de diminuir a frequência das células auto-reativas nem de 

macrófagos/micróglias ativados. Entretanto, ocorreu uma diminuição no número absoluto 

destas células quando comparado com o grupo sem tratamento. Isso nos mostrou que o EGS 

está agindo na fase de indução da resposta, modulando de alguma maneira a função das 

células dendríticas ou a sua comunicação com os linfócitos T. O início da resposta imune 
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durante a EAE ocorre nos linfonodos, onde as APCs irão apresentar o antígeno (MOGp35-55), 

para os linfócitos (153). As células dendríticas sofrem diversas mudanças quando ativadas via 

padrões moleculares associados a patógenos, como o aumento da expressão de MHC de 

classe II e de moléculas coestimuladoras (ex. CD80 e CD86). Essas moléculas são 

importantes para a sinapse imunológica entre as APCs e os linfócitos T, não só para a 

apresentação do antígeno como também na indução do segundo sinal para a produção de 

citocinas. Diversos trabalhos já demonstraram que a inibição dessas moléculas é capaz de 

suprimir a EAE (154–159). Vimos que nosso melhor tratamento para a EAE (EGS na 

emulsão) foi capaz de atuar nas células dendríticas como mostramos por experimentos in 

vitro, diminuindo a expressão dessas moléculas tão importantes durante a interação entre as 

APCs e os linfócitos T. O EGS foi capaz de diminuir a expressão de MHCII, CD80 e CD86, 

além de inibir a produção de citocinas importantes para a indução de um padrão de resposta 

Th1/Th17 como IL-6, IL-12 e IL-23. Esses resultados são diferentes daqueles descritos 

anteriormente por nosso grupo, onde o EGS não apresentou efeitos relevantes na 

diferenciação, maturação e função de células dendríticas (28). Isso pode ter ocorrido por uma 

série de motivos. Primeiro, trabalhamos com camundongos C57BL/6, enquanto nossos 

resultados anteriores foram observados com células provenientes de camundongos BALB/c. 

Segundo, nosso protocolo experimental utilizou células dendríticas com 8 dias uma vez que 

nos baseamos em outros trabalhos da literatura avaliando a atividade dessas células na EAE 

(160), enquanto nosso trabalho anterior utilizou células diferenciadas da medula óssea com 6 

dias. É conhecido que células dendríticas em diferentes graus de diferenciação podem ter 

fenótipos e funções distintas (161–164). De fato, a inibição da resposta Th1/Th17 observado 

com o tratamento com EGS parece ser devido a uma ação indireta via células dendríticas, com 

a inibição das citocinas IL-6, IL-12 e IL-23, responsáveis por induzir os padrões Th1/Th17 do 

que um efeito direto sobre os linfócitos como inicialmente foi hipotetizado com base nos 

resultados de apoptose de linfócitos (28). 

Um dado interessante que observamos com relação às citocinas analisadas in vivo, foi 

que o tratamento com EGS inibe a produção de citocinas dos padrões Th1 (IFN-γ) e Th17 

(IL-17A), células importantes na patogênese e durante o curso da EAE (136,165,166), além 

de induzir a produção de IL-10, uma citocinas reguladora e anti-inflamatória. A IL-10 é uma 

citocina capaz de limitar a EAE, diminuindo os sintomas e a sua progressão, além de inibir a 

produção e a ação de citocinas pró-inflamatórias como IL-6, IL-12, IFN-γ provenientes das 

APCs no SNC (167–170). E de fato, observamos que o tratamento é capaz de induzir 
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produção de IL-10 por células MOG específicas. Além disso, vimos uma alta produção de IL-

10 nas células que não receberam estímulo linfócito-específico, o que nos leva a crer que a 

produção de IL-10 também esteja acontecendo em outros tipos celulares como as APCs. 

Nesse sentido, já foi demonstrado que a IL-10 é capaz de causar a remissão da doença (171) 

ou até mesmo inibir a indução da EAE (172). Um trabalho recente mostra que células 

dendríticas ativadas com LPS não são capazes de induzir EAE, ao contrário de células 

dendríticas ativadas com toxina pertussis, devido ao estímulo com LPS induzir uma grande 

quantidade de IL-10 (173). Trabalhos recentes com populações de células reguladoras, 

também têm demonstrado que células produtoras de IL-10 tornam-se células reguladoras de 

um padrão Tr-1 (174,175), portanto, apesar de ainda termos células produtoras de IFN-γ e IL-

17, essas mesmas células não seriam células patogênicas, uma vez que também produziriam 

IL-10. 

Embora tenhamos conseguido desvendar os mecanismos pelos quais o EGS está 

atuando e diminuindo a resposta imune durante a EAE, não conseguimos isolar as moléculas 

responsáveis por tais atividades. Apesar de já termos fracionado o EGS em nosso laboratório, 

testar todas as prováveis frações in vivo é tarefa inviável devido ao grande número de animais 

usado em cada experimento (10 animais por grupo). Além disso, não possuímos um modelo 

in vitro robusto capaz de nos auxiliar no seleção das frações com as atividades propostas. Não 

podemos descartar, por exemplo, uma atividade dos componentes salivares de A. aegypti 

sobre catepsinas, cisteíno-proteases que participam do processamento antigênico (176–178). 

Demonstramos há alguns anos que um inibidor de catepsina S (SialoL1) presente na saliva do 

carrapato I. scapularis foi capaz de diminuir os sinais clínicos da EAE por um mecanismo 

relacionado à inibição do processamento e degradação da cadeia invariante na fenda das 

moléculas de MHC de classe II (31). Apesar de um trabalho anterior do grupo ter 

demonstrado que a função de apresentação de antígenos pelas células dendríticas não tenha 

sido afetado na presença de EGS de A. aegypti (28), não podemos descartar que alterações nas 

condições experimentais possam evidenciar um fenótipo diferente, como foi visto acima na 

questão das citocinas e moléculas coestimuladoras. 

Como o efeito do EGS na EAE ocorreu predominantemente quando os componentes 

salivares foram adicionados à emulsão contendo CFA e MOGp35-55, nos questionamos se os 

antígenos presentes no extrato poderiam competir com o MOGp35-55 e assim diminuir a 

apresentação dos auto-antígenos e consequentemente, os sintomas da doença. O ensaio que 

incluiu a mesma quantidade de OVA na emulsão (10 µg/mL) sugere que essa possibilidade 
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não procede. Além disso, a quantidade de cada um das dezenas de antígenos presentes no 

extrato é muito pequena, em geral 1% ou menos do total do conteúdo proteico do EGS. Seria 

difícil imaginar que alguns nanogramas de tais antígenos seriam capazes de bloquear a ligação 

de 150 µg de MOGp35-55 de modo significativo. 

Com este estudo, conseguimos demonstrar pela primeira vez que o EGS de A. aegypti 

é capaz de modular a EAE de diferentes maneiras. O EGS possui moléculas que agem tanto 

na fase de indução da doença, diminuindo a resposta de células dendríticas, como também de 

forma mais sistêmica, através da indução de uma resposta Th2, fazendo o desvio da resposta 

Th1/Th17 para um perfil Th2, além de induzir a produção de IL-10 e possivelmente com 

algum papel na indução da apoptose das células T. Com isso, a identificação dessas 

moléculas, pode criar no futuro, tratamentos eficientes para o controle da EM e de outras 

doenças autoimunes. 
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Com este estudo, concluímos que o os componentes salivares de A. aegypti são 

capazes de alterar o curso clínico da EAE, diminuindo seus sinais clínicos. Demonstramos 

que o EGS consegue suprimir a doença por quatro vias principais: 

1) atuando diretamente em células dendríticas e diminuindo a expressão de MHC de 

classe II, CD80 e CD86, além de diminuir a produção de citocinas responsáveis pela indução 

das respostas Th1 e Th17; 

2) indução de células produtoras de IL-10 ex vivo; 

3) diminuição da frequência de linfócitos T naïve responsivos, diminuindo assim a 

resposta proliferativa durante a fase da apresentação antigênica; 

4) indução sistêmica de células com perfil Th2 com produção de IL-4 e IL-5, 

sugerindo um desvio do perfil Th1/Th17 de resposta imune. 

A seguir, a Figura 24 apresenta um esquema com o resumo dessa modulação.  
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Figura 24 – Mecanismo de ação proposto para a ação do EGS na EAE. O EGS age 

primeiramente nos órgãos linfóides atuando diretamente nas células dendríticas, 

diminuindo a expressão de MHC de classe II e das moléculas coestimuladoras 

(CD80 e CD86) e a produção de citocinas (IL-6, IL-12p40, IL-12p70 e IL-23). 

Como consequência, há um menor número de subpopulações de células T (Th1 e 

Th17) e um aumento da subpopulação Th2 induzida pelo EGS 

intraperitonealmente. No SNC há um menor infiltrado de células inflamatórias, 

tanto, as subpopulações Th1 como Th17 além de macrófagos infiltrantes e como 

consequência um menor dano aos neurônios com menor desmielinização e portanto 

quadro clínico mais brando. 
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