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RESUMO 

 
ASSIS, J. B. Imunomodulação da hepatite experimental aguda pela saliva do 
mosquito Aedes aegypti. 2018. 72 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

Hepatite é uma condição inflamatória do fígado que pode ser autolimitada ou pode 
progredir para um quadro de fibrose, cirrose ou câncer. Uma das consequências 
mais graves associada ao dano hepático é a insuficiência hepática aguda (também 
conhecida como insuficiência hepática fulminante), cujas etiologias mais comuns são 
as infecções virais, a autoimunidade e o uso de medicamentos. Conhecendo as 
atividades biológicas das moléculas presentes na saliva dos insetos hematófagos, e 
com base em resultados anteriores do nosso grupo de pesquisa, acreditamos que os 
componentes salivares do mosquito Aedes aegypti possam ser empregados na 
prevenção e/ou tratamento de doenças inflamatórias. Assim, para avaliar o potencial 
terapêutico da saliva de A. aegypti em quadros de insuficiência hepática aguda, 
empregamos um modelo experimental amplamente utilizado para o estudo da 
hepatite autoimune, a hepatite experimental aguda induzida por concanavalina A 
(Con A) e um modelo de hepatotoxicidade induzida por acetaminofeno (APAP), 
comumente empregado para o estudo da lesão hepática induzida por fármaco. 
Nossos resultados demonstram que a exposição de animais às picadas de 
mosquitos A. aegypti reduz os níveis das enzimas alanino aminotransferase (ALT) 
em ambos os modelos e de aspartato aminotransferase (AST) no modelo de 
hepatite induzida por Con A. Além disso, o tratamento com a saliva foi capaz de 
reduzir os níveis de citocinas séricas IFN-γ, IL-6 e IL-2, bem como a expressão de 
IFN-γ no fígado no modelo de hepatite experimental aguda induzida por Con A e as 

citocinas séricas TNF-, IL-6, IL1 e IL-10 no modelo de hepatite tóxica induzida por 
APAP. Os animais injetados com Con A apresentaram um aumento das frequências 
de populações de células NK e macrófagos e a exposição às picadas reduziu essas 
alterações para níveis próximos aos do grupo controle. Da mesma maneira, a 
exposição aos mosquitos também reduziu as populações de células dendríticas, 
macrófagos e células NKT, que se apresentaram aumentadas no grupo de animais 
injetados com APAP. Tais dados demonstram que a saliva de A. aegypti é capaz de 
proteger os animais dos efeitos deletérios das hepatites avaliadas, devido à sua 
capacidade de modular a resposta inflamatória nos animais experimentais. Estudos 
futuros poderão caracterizar as moléculas responsáveis por essa atividade biológica, 
destacando seu potencial uso como opção para prevenção e/ou tratamento destas 
condições. 
 

Palavras-chave: Hepatite. Insuficiência Hepática Aguda. Aedes aegypti. Saliva. 

Imunomodulação 
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ABSTRACT 

 
ASSIS, J. B. Immunomodulation of acute experimental hepatitis by the Aedes 
aegypti mosquito saliva. 2018. 72 p. Master tesis (Immunology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

Hepatitis is an inflammatory condition of the liver that can be self-limiting or progress 
to fibrosis, cirrhosis or cancer. One of the most severe consequences associated 
with the hepatic damage is the acute liver failure (also known as fulminant hepatic 
failure). being viral infections, autoimmunity and use of medications the most 
common etiologies. Knowing the biological activities of the compounds present in the 
saliva of hematophagous insects, and based on previous results from our group, we 
believe that the salivary components of Aedes aegypti mosquitoes can be employed 
in the prevention and/or treatment of inflammatory diseases. Thus, to evaluate the 
therapeutic potential of A. aegypti mosquito saliva in acute liver failure, we employed 
a well-established model for the study of autoimmune hepatitis, acute experimental 
hepatitis induced by concanavalin A (Con A), and a model of hepatotoxicity induced 
by acetaminophen (APAP) commonly employed to study drug-induced liver injury. 
Our results demonstrate that the exposure of animals to A. aegypti mosquito bites 
reduces alanine aminotransferase (ALT) enzyme levels in both models and aspartate 
aminotransferase (AST) in the acute experimental hepatitis induced by Con A. In 
addition, the treatment with saliva was able to reduce the levels of the serum 
cytokines IFN-γ, IL-6 and IL-2, as well as the expression of hepatic IFN-γ in the in the 
model of acute experimental hepatitis induced by ConA as well as the serum 

cytokines TNF-, IL-6, IL-1, and IL-10 in the APAP-induced toxic hepatitis model. 
Animals injected with Con A presented an increase in the frequencies of NK cells and 
macrophages populations, and the exposure to the bites reduced this changes to 
levels close to that found in the control group. Likewise, mosquito exposure also 
reduced the populations of dendritic cells, macrophages and NKT cells that were 
increased in the group of animals injected with APAP. These data demonstrate that 
A. aegypti saliva is able to protect animals from the deleterious effects of the 
evaluated hepatitis, due to its ability to modulate the inflammatory response of the 
experimental animals. Future studies might characterize the molecules responsible 
for this biological activity, highlighting their potential use as an option for prevention 
and/or treatment of these conditions. 
 

Palavras-chave: Hepatitis. Acute Liver Failure. Aedes aegypti. Saliva. 

Immunomodulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hepatites 

As hepatites são caracterizadas por processos inflamatórios que ocorrem no 

fígado. Suas etiologias são variadas, sendo que as manifestações clínicas e o 

prognóstico estão geralmente relacionados ao agente causal e podem levar à fibrose 

do órgão, cirrose ou mesmo câncer hepático. Uma das condições mais graves 

associada ao dano hepático é a insuficiência hepática aguda (também conhecida 

como insuficiência hepática fulminante), na qual ocorre a rápida deterioração do 

fígado previamente saudável, causando encefalopatia e icterícia (JAYAKUMAR et 

al., 2013). O tratamento, quando disponível, é específico para cada uma das 

etiologias. Apesar disso, o transplante hepático é a única terapia comprovadamente 

capaz de promover a sobrevida do paciente. Antes do transplante de fígado tornar-

se uma opção, a taxa de sobrevivência de pacientes com insuficiência hepática 

aguda era de cerca de 15%, mas atualmente esta taxa varia entre 60 e 80% 

(GOTTHARDT et al., 2007). Dentre as etiologias mais comuns da insuficiência 

hepática aguda estão as infecções virais, a autoimunidade e o uso de medicamentos 

(VOLAREVIC et al., 2012), que serão comentadas em mais detalhes a seguir. 

 

1.1.1 Hepatites virais 

No Brasil, as hepatites mais comuns são as virais, especialmente as 

causadas pelos vírus da hepatite A, B, C e D. Por serem muitas vezes 

assintomáticas, estas hepatites podem não ser diagnosticadas rapidamente, o que 

pode favorecer o agravamento da doença. A hepatite A tem transmissão fecal-oral; 

sua disseminação está relacionada sobretudo à infraestrutura de saneamento básico 

e a aspectos ligados às condições de higiene praticadas, ocorrendo também pelo 

consumo de água e/ou alimentos contaminados. Já as hepatites B, C e D são 

transmitidas através do contato com sangue ou secreções contaminados, durante o 

sexo desprotegido, por compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas, 

procedimentos médico-odontológicos ou estéticos invasivos com materiais não 

esterilizados, por exemplo. Além disso, também existe a possibilidade de 

transmissão vertical (BRASIL, 2009; FERREIRA; SILVEIRA, 2004). 
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Existem vacinas para a prevenção das hepatites A e B. A vacina contra a 

hepatite A não faz parte do calendário de vacinação do Programa Nacional de 

Imunização; no entanto está disponível nos Centros de Referência de 

Imunobiológicos Especiais. A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de 

vacinação e está disponível na rotina das salas de vacina do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O esquema vacinal contra a hepatite B é realizado em três doses, 

com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a 

primeira e a terceira dose (BRASIL, 2009). 

Não existe tratamento específico para as formas agudas das hepatites virais. 

Na maioria dos casos de hepatite A, a doença é autolimitada e de caráter benigno, 

sendo que a insuficiência hepática aguda grave ocorre em menos de 1% dos casos 

(WASLEY; FIORE; BELL, 2006). Na infecção por hepatite B em adultos, cerca de 

5% tornam-se casos crônicos e dos pacientes com hepatite aguda, apenas 1% 

desenvolve insuficiência hepática fulminante (LAVANCHY, 2004; TORBENSON; 

THOMAS, 2002). Por outro lado, as informações sobre a hepatite C são 

controversas; apesar de certos quadros de hepatites identificados como não A e não 

B (devido à ausência de marcadores positivos para estas) serem muitas vezes 

relacionados à hepatite C, atualmente não há evidências de que apenas a infecção 

pelo vírus da hepatite C possa causar insuficiência hepática aguda (MAHESHWARI; 

RAY; THULUVATH, 2008; MANKA et al., 2016).  

 

1.1.2 Hepatite autoimune 

Em 1950, Jan Gösta Waldenström fez o primeiro relato do que mais tarde, 

viria a ser conhecido como hepatite autoimune (MACKAY, 2008; WALDENSTRÖM, 

1950), uma doença sem etiologia bem definida, caracterizada pela destruição 

imunomediada de hepatócitos associada a uma inflamação progressiva e algumas 

vezes a outras alterações hepáticas, como causa ou em decorrência da mesma 

(BOGDANO; CHRISTEN, 2008; JU et al., 2012; ZAVAREH et al., 2014).  

A incidência deste distúrbio de distribuição global varia de acordo com a 

idade, sexo e a região geográfica, podendo afetar adultos e crianças, havendo uma 

maior prevalência em mulheres (MCFARLANE, 2002; GOSSARD; LINDOR, 2012; 

ZAVAREH et al., 2014). Embora a incidência reportada seja de 1 caso para cada 

100.000 pessoas na população dos Estados Unidos (EUA) (MANNS; LUTTING; 
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OBERMAYER-STRAUB, 1998), outros estudos sugerem que a prevalência seja de 1 

caso a cada 10.000 na Noruega e no Japão (TODA et al., 1997). No Brasil, apesar 

dos poucos dados disponíveis, considera-se que a hepatite autoimune seja 

responsável por cerca de 5-10% das doenças hepáticas tratadas nos principais 

centros médicos do país (CANÇADO; PORTA, 2000). De qualquer maneira, é 

provável que esses números estejam subestimados. 

Transaminases elevadas, hipergamaglobulinemia, autoanticorpos circulantes 

e alterações histológicas com infiltrado inflamatório linfoplasmocitário podem ser 

sugestivos da hepatite autoimune. Porém, para que se estabeleça o diagnóstico, é 

indispensável a cautelosa exclusão de outras causas de doença hepática 

(FERREIRA et al., 2002; GOSSARD; KRAWITT, 2006; LINDOR, 2012; PORTA, 

2000). Por essa razão, em 1993 o “Grupo Internacional de Hepatite Autoimune” 

estabeleceu uma escala diagnóstica, onde os parâmetros supracitados são 

avaliados quantitativamente para padronizar a definição do quadro da doença 

(JOHNSON; MCFARLANE, 1993). Em 1998 esses critérios foram revisados e 

atualizados, mas em 2008 o Grupo sugeriu uma simplificação desse sistema (Tabela 

1) para facilitar o diagnóstico na prática clínica, no qual a pontuação maior que 7 

define hepatite autoimune (HENNES et al., 2008). 

 

Tabela 1 – Critério diagnóstico simplificado para hepatite autoimune (2008). 

Parâmetros Cut off Pontos 

ANA ou SMA  ≥1:40 1 

ANA ou SMA ≥1:80  
ou LKM ≥1:40 2* 
ou SLA Positivo  
 

IgG 

 
>limite superior normal 

 
1 

>1,1 vezes do limite superior normal 2 

 
Histologia do fígado (evidência 
de hepatite é uma condição 
necessária) 

Compatível com hepatite autoimune 1 
Hepatite autoimune típica 2 

 

Ausência de hepatite viral 

 

Sim 

 

2 

* Adição de pontos na presença de todos autoanticorpos (máximo: 2 pontos). 
≥6: provável hepatite autoimune; ≥7: hepatite autoimune definida. 

ANA: anticorpos antinucleares; SMA: anticorpos anti--actina de músculo liso; LKM: anticorpo anti-
microssomal de fígado e rim; SLA: anticorpo anti-antígeno hepático solúvel; IgG: imunoglobulina G. 
FONTE: traduzido de HENNES et al., 2008. 
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Apesar da terapia preconizada com corticosteróides, muitas vezes o 

tratamento é insuficiente para a total remissão da doença. Quando tratada, observa-

se que a resposta terapêutica aos corticosteroides ocorre em aproximadamente 80% 

dos casos em crianças e adolescentes. Entretanto, existem complicações 

decorrentes do tratamento em cerca de 31% desses casos e as taxas de recidiva 

ficam entre 54% e 89%. Em adultos, o tratamento imunossupressor também tem se 

mostrado insuficiente para impedir recaídas, que ocorrem em cerca de 57 a 88% 

desses pacientes. Além disso, a suspensão precoce da medicação pode resultar no 

aumento do risco de progressão da doença. Em alguns casos onde não há resposta 

ao tratamento, é necessário realizar transplante de fígado. Sem o devido tratamento, 

a doença pode progredir, levando a complicações como cirrose e insuficiência 

hepática, assim como alterações extra-hepáticas (CZAJA; MENON; CARPENTER, 

2002; FERREIRA et al., 2005; PORTA, 2000). No Brasil, há pouco estudos 

realizados sobre a hepatite autoimune, sendo que os dados mais recentes são de 

2000, mostrando que a doença era responsável por menos de 5% dos pacientes em 

lista de transplante de fígado e por cerca de 6% dos transplantes realizados no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CANÇADO; PORTA, 2000). 

 

1.1.3 Hepatite medicamentosa induzida por acetaminofeno 

A lesão hepática induzida por drogas pode ser associada a xenobióticos, 

ervas e mais de 1000 medicamentos, dentre os quais, destaca-se o acetaminofeno 

(GIORDANO; RIVAS; ZERVOS, 2014). Amplamente utilizado por sua ação 

analgésica e antipirética, o acetaminofeno (N-acetil-p-aminofenol - APAP), também 

conhecido como paracetamol, foi sintetizado na Universidade Johns Hopkins em 

1877 e foi usado em medicina clínica pela primeira vez em 1893 (RAFFA; CODD, 

1996). Apesar de ser considerado seguro em doses terapêuticas (até 4 g num 

período de 24 h), o APAP pode causar lesão hepática severa quando administrado 

em altas doses. Nos EUA, por exemplo, a overdose de APAP é responsável por 

quase 50% dos casos de insuficiência hepática aguda e por cerca de 450 óbitos 

anuais (HINSON; ROBERTS; JAMES, 2010; LEE, 2004). No Brasil, dados sobre os 

casos de hepatite fulminante decorrente da utilização deste medicamento são 

escassos. Bittencourt (2011), em um levantamento sobre hepatite fulminante 
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induzida por drogas em cinco centros especializados em transplante de fígado do 

Brasil, revelou que 16% dos transplantes realizados nessas circunstâncias têm o 

paracetamol como agente hepatotóxico. 

APAP é uma hepatotoxina dose-dependente. Quando administrado em doses 

terapêuticas, mais de 90% do APAP é metabolizado por gluconilação e sulfatação e 

seus metabólitos são rapidamente excretados na urina. Do APAP restante, 

aproximadamente 2% é excretado intacto na urina, e 5-9% é metabolizado pelo 

sistema do citocromo P450 em N-acetil-p-benzoquinonaimina (NAPQI), um 

metabólito altamente reativo (CONNOLLY et al., 2011). Nestas situações, a 

glutationa hepática (GSH), um importante antioxidante intracelular hidrossolúvel, 

permite a excreção segura deste composto.  

No entanto, em doses tóxicas de APAP (superiores a 10 g a cada 24 h), a 

GSH fica sobrecarregada e significativamente diminuída tanto no citoplasma quanto 

nas mitocôndrias; e, uma vez que a GSH é depletada, o NAPQI é capaz de exercer 

seus efeitos prejudiciais (LARSON, 2007; LOPES; MATHEUS, 2012). Este distúrbio 

leva a uma diminuição na síntese de ATP, ruptura da membrana celular e, 

eventualmente, morte celular necrótica (DEUTSCH et al., 2015). Embora os 

metabólitos tóxicos derivados do APAP sejam responsáveis pela lesão hepática 

primária, o sistema imunológico também apresenta um papel importante na lesão 

hepática induzida pelo fármaco. Inclusive há evidências de que a gravidade dessa 

lesão  pode depender da participação subsequente de mediadores inflamatórios e 

de células imunes (LIU; GOVINDARAJAN; KAPLOWITZ, 2004). Apesar dessa 

sequência de eventos ter sido identificadas principalmente na análise da lesão em 

camundongos, estudos em hepatócitos humanos e análise de biomarcadores 

circulantes de pacientes após a superdosagem de APAP, indicam que vários 

eventos são idênticos em camundongos e humanos (DAVERN, 2006; MCGILL, 

2011; XIE, 2014). 

Quanto ao tratamento, nos casos de overdose do medicamento, é possível a 

administração de acetilcisteína (ou N-acetilcisteína), porém, a eficácia deste diminui 

conforme o tempo entre o uso de APAP e a intervenção terapêutica. Nos casos mais 

graves onde a insuficiência hepática ocorre, a única opção curativa é o transplante 

de fígado (LARSEN; WENDON, 2014). 
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1.2 Modelos de insuficiência hepática aguda em camundongos 

Mesmo com o crescente progresso das ciências médicas, muito ainda é 

necessário desvendar neste vasto universo. A exemplo disso, o conhecimento da 

base fisiopatológica da hepatotoxicidade farmacológica e da insuficiência hepática 

aguda precisam ser melhor elucidados. Nas últimas décadas, muitas tentativas 

foram feitas para desenvolver modelos in vivo adequados para o entendimento 

dessas condições. Apesar de até hoje nenhum modelo experimental ter sido capaz 

de reproduzir completamente as condições de um processo de insuficiência hepática 

aguda em humanos, os conhecimentos fornecidos por esses modelos têm nos 

permitido entender a patogênese da doença e a progressão das lesões, bem como 

dos mecanismos envolvidos na regeneração hepática. 

Dentre os modelos murinos de insuficiência hepática aguda descritos na 

literatura, podemos destacar os processos mediados pela sensibilização à 

galactosamina/lipossacarídeo, por resposta à concanavalina A (Con A) e por 

administração de acetaminofeno (APAP).  

 

1.2.1 Modelo de hepatotite induzida por D-galactosamina/ lipopolissacarídeo 

Lipopolissacarídeos bacterianos (LPS) apresentam suma importância  na 

patogênese de infecções gram-negativas. Em animais experimentais, LPS 

purificados desencadeiam um grande número de atividades fisiopatológicas que 

podem induzir choque ou mesmo a morte, mas camundongos e ratos são 

relativamente resistentes a essas reações. Para sensibilizar esses animais aos 

efeitos do LPS, desenvolveu-se uma metodologia baseada na co-administração de 

LPS e D-galactosamina (D-GalN) (GALANOS; FREUDENBERG; REUTTER, 1979). 

A galactosamina é um agente hepatotóxico específico, conhecida por induzir a 

necrose dos hepatócitos. Neste modelo, porém, a sensibilização ao LPS está 

relacionada apenas com os efeitos metabólicos iniciais desta hexosamina 

(DECKER; KEPPLER, 1974; GALANOS; FREUDENBERG; REUTTER, 1979). 

O mecanismo de hepatopatia inicia-se com a ligação da endotoxina ao 

receptor do tipo Toll 4 (TLR4) nas células de Kupffer, desencadeando a ativação 

transcricional de genes de certas citocinas, em particular do TNF-, que exerce 

papel central na hepatotoxicidade deste modelo (SCHLAYER et al., 1988; TIEGS; 

WOLTER; WENDEL, 1989). Além do efeito tóxico de neutrófilos recrutados após a 
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ligação de TLR4, a morte celular é causada também por apoptose induzida por TNF-

 envolvendo o receptor 1 de TNF- (LEIST et al., 1995) e ativação de caspases 

(JAESCHKE et al., 1998; KÜNSTLE et al., 1997).  O desenvolvimento de hepatite 

fulminante ocorre geralmente dentro de 8 horas, e é caracterizado por uma 

linfopenia grave e neutrofilia (TIEGS; NIEHÖRSTER, WENDEL,1990). 

O modelo D-GalN/LPS é especialmente utilizado no estudo dos mecanismos 

de sinalização apoptóticos mediados por TNF- e de morte celular mediada por 

neutrófilos (MAES; VINKEN; JAESCHKE, 2016). 

 

1.2.2 Modelo de hepatite experimental aguda induzida por Con A 

Concanavalina A (Con A) é uma lectina mitogênica derivada das sementes do 

feijão-de-porco (Canavalia ensiformis), com capacidade de promover ligação 

cruzada a receptores celulares, levando à ativação e adesão celular (ASHERSON; 

FERLUGA; JANOSSY, 1973) e de ligação a glicoproteínas de superfície e 

glicolipídeos de membrana (PINK et al. 1983; PESCHKE et al. 1986; PESCHKE et 

al. 1990). Essas características foram importantes para o desenvolvimento de um 

modelo de lesão hepática imunomediada induzido por Con A (TIEGS; HENTSCHEL; 

WENDEL, 1992).  

Apesar de a fisiopatologia da lesão não estar completamente elucidada, sabe-

se que esta tem início com a ligação de Con A às glicoproteínas ricas em manose de 

células endoteliais sinusoidais (KNOLLE et al. 1996). Em seguida há uma ligação 

cruzada ao TCR de linfócitos T CD4+, que uma vez ativados, dão início ao processo 

inflamatório através da produção de citocinas, em especial, TNF- e IFN- 

(HEYMANN et al., 2015). Apesar da Con A ter se mostrado tóxica para hepatócitos 

in vitro (LEIST; WENDEL, 1996), a injeção intravenosa da lectina in vivo promove 

dano principalmente pelo recrutamento e ativação de células T, macrófagos e 

células NKT (TIEGS; HENTSCHEL; WENDEL, 1992; GANTNER et al., 1995; 

NICOLETTI et al., 2000; MARGALIT et al, 2005; KAWASUJI et al., 2006). 

Por ser um modelo representativo de hepatite mediada por células T e 

portanto considerado um modelo relevante para o estudo da insuficiência hepática 

aguda e da hepatite autoimune, a lesão hepática induzida por Con A foi um dos 

modelos escolhidos para o desenvolvimento do presente estudo e será discutida 

com mais detalhes no decorrer deste trabalho. 
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1.2.3 Modelo de hepatite tóxica induzida por APAP 

A indução de dano hepático agudo pelo APAP é um dos modelos 

experimentais mais comuns de lesão hepática aguda em camundongos, e 

representa um modelo chave no estudo da hepatotoxicidade decorrente da overdose 

de APAP em humanos, já que é o único modelo murino em que a lesão hepática é 

promovida pelo mesmo agente causal da doença em humanos (MOSSANEN; 

TACKE, 2015). 

Este modelo compreende a administração de uma alta dose de APAP, que 

promove a lesão hepática em duas etapas: inicialmente uma resposta tóxica com 

formação de NAPQI em grande concentração, o que reduz a GSH e promove a 

formação de adutos nas proteínas mitocondriais, levando ao estresse oxidativo 

mitocondrial. Isso induz uma disfunção mitocondrial cuminando na liberação de 

proteínas como o fator indutor de apoptose e endonuclease G que chegam ao 

núcleo, causando fragmentação do DNA e necrose regulada (HU et al., 2016; 

MCGILL et al., 2012; RAMACHANDRAN; JAESCHKE, 2017). Em um segundo 

momento, o reconhecimento de padrões moleculares associados ao dano (DAMPs) 

liberados em decorrência da necrose de hepatócitos, promove o início da resposta 

inflamatória, com recrutamento de monócitos e neutrófilos (WOOLBRIGHT; 

JAESCHKE, 2017). O papel desta inflamação no contexto da lesão hepática neste 

modelo ainda precisa ser melhor esclarecido.  

Este modelo proporciona a investigação da patogênese da toxicidade 

induzida por APAP bem como as respostas imunes decorrentes deste processo e 

também foi selecionado para nosso estudo, já que nos possibilita testar possíveis 

intervenções terapêuticas, o que será mais discutido adiante. 

 

1.3 Efeito modulador da saliva de Aedes aegypti sobre células do sistema 

imune 

Mesmo enfrentando as barreiras naturais impostas pelo organismo do homem 

e demais hospedeiros vertebrados, a fêmea do mosquito Aedes aegypti é capaz de 

realizar com sucesso seu repasto sanguíneo, adquirindo o sangue necessário para 

maturação de seus ovários e reprodução. Sabe-se que os compostos presentes na 

saliva de A. aegypti e de outros insetos hematófagos são essenciais para sua 
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alimentação uma vez que possuem atividades anti-hemostáticas e 

imunomoduladoras (ANDRADE et al., 2005; SÁ-NUNES; OLIVEIRA, 2010; 

RIBEIRO, 2000). Enquanto as atividades da saliva de A. aegypti na hemostasia já 

estão bem caracterizadas, inclusive com a identidade das moléculas responsáveis 

por promover vasodilatação, inibição da agregação plaquetária e da cascata de 

coagulação, no caso das atividades imunoduladoras, há relativamente poucos 

estudos a respeito. Já foi mostrado, por exemplo que o extrato da glândula salivar 

(EGS) de A. aegypti é capaz de inibir a secreção do fator de necrose tumoral- 

(TNF-) em mastócitos de ratos, porém a liberação de histamina por estas células 

não é afetada (BISSONNETTE; ROSSIGNOL; BEFUS, 1993). O EGS também é 

capaz de suprimir a expressão dos transcritos de interleucina-12 (IL-12), interferon- 

(IFN-) e da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) em células dendríticas e 

macrófagos de camundongos, inibindo assim o desenvolvimento de uma resposta 

do padrão Th1 (SCHNEIDER et al., 2010). Wanasen e colaboradores (2004) 

demonstraram que a resposta proliferativa de linfócitos in vitro, tanto antígeno-

dependente quanto antígeno-independente, foi suprimida na presença do EGS de A. 

aegypti. Resultados semelhantes foram apresentados por Wasserman e 

colaboradores (2004), que também mostraram uma diminuição significativa na 

produção de IL-2, IFN-, IL-12, fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos (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 correlacionou-se com um aumento na morte de populações linfocitárias, 

induzida por uma fração de alto peso molecular, presente na saliva de A. aegypti. 

Além disso, os linfócitos sobreviventes apresentaram menor capacidade 

proliferativa. Nosso grupo confirmou que os componentes salivares desse mosquito 

possuem um efeito direto sobre linfócitos, induzindo a morte dessas células. O 

mecanismo de ação do EGS sobre essas células parece envolver a apoptose de 

linfócitos naïve, dependente de caspase-3 e caspase-8, enquanto células de 

memória foram resistentes a essa atividade (BIZZARRO et al., 2013). Também 

fomos capazes de determinar seletividade na indução de morte celular pelo EGS, 

sendo linfócitos T mais sensíveis (70-90%), linfócitos B menos sensíveis (~30%) e 

células mieloides como neutrófilos e células dendríticas totalmente resistentes a 

essa atividade (BIZZARRO, 2016). 
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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 destas células nas condições estudadas. Por outro lado, há um trabalho na 

literatura mostrando que macrófagos peritoneais murinos infectados com o vírus do 

Nilo Ocidental ou com o vírus Sindbis apresentam níveis diminuídos de RNAm para 

IFN-β e iNOS na presença do EGS de A. aegypti. Na ausência de infecção, o EGS 

foi capaz de reduzir os níveis basais de expressão de IL-12 ao mesmo tempo que a 

expressão de IL-10 foi aumentada (SCHNEIDER et al., 2010). Nosso laboratório 

avaliou em mais detalhes a modulação de macrófagos pelos componentes salivares 

do mosquito e demonstrou recentemente que o EGS de A. aegypti afeta a ativação 

clássica dessas células por LPS e IFN- in vitro (macrófagos M1), diminuindo a 

expressão de iNOS e NF-B e a produção de óxido nítrico e das citocinas 

inflamatórias IL-6 e IL-12 e aumentando a produção de IL-10. Por outro lado, os 

parâmetros associados com a ativação alternativa pela citocina IL-4 (M2), como a 

produção de uréia e a expressão de arginase-1 e do receptor de manose não foram 

afetados pelo EGS (BARROS, 2017). Resumindo, todos os achados descritos acima 

comprovam que a saliva de A. aegypti possui componentes que são capazes de 

exercer um efeito direto sobre células do sistema imune, sobretudo macrófagos e 

linfócitos, modulando sua ativação ou induzindo apoptose.  

 

1.4 Potencial terapêutico de moléculas salivares do A. aegypti e de outros 

artrópodes hematófagos 

Devido às atividades imunomoduladoras observadas na saliva de A. aegypti e 

de outras espécies de artrópodes hematófagos, alguns grupos vêm explorando seu 

potencial em alterar o curso clínico de doenças inflamatórias e autoimunes. Nesse 

sentido, alguns trabalhos já indicaram que esta possibilidade é plausível, 

evidenciando inclusive seus potenciais mecanismos de ação. 

A administração diária do EGS de Phlebotomus papatasi, um dos flebótomos 

do Velho Mundo vetores da leishmaniose, apresentou efeito terapêutico na artrite 

murina induzida por colágeno. O tratamento de animais com artrite (equivalente a 1 

glândula por camundongo) iniciado no dia dos primeiros sintomas da doença, 

atenuou a gravidade da doença, reduzindo a lesão na articulação, o infiltrado 

inflamatório e a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Ensaios de fracionamento e 

de enzimáticos revelaram que nucleosídeos (adenosina e adenosina monofosfato) 
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presentes na saliva dessa espécie eram as moléculas responsáveis pelo efeito 

terapêutico do EGS (CARREGARO et al., 2011). Outra molécula proveniente da 

saliva de flebótomos do Novo Mundo, a proteína LJM 111 de Lutzomyia longipalpis, 

apresentou um efeito inibidor em parâmetros inflamatórios no modelo de artrite 

induzida por antígeno, onde foi observada uma redução na migração de neutrófilos, 

da nocicepção e da liberação de citocinas IL-17, TNF- e IFN-. Essa proteína foi 

capaz de reduzir a expressão de MHC de classe II e CD86, além da produção da 

citocina TNF- em células dendríticas ativadas, sugerindo uma diminuição da 

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

curso clínico da doença (GRESPAN et al., 2012). 

Também foi demonstrado o efeito modulador de algumas moléculas salivares 

na encefalomielite autoimune experimental (EAE), um modelo animal utilizado para o 

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

cisteíno-proteases identificado na saliva do carrapato Ixodes scapularis, vetor da 

doença de Lyme, preveniu os sinais clínicos da doença, que foram associados à 

redução dos níveis de IFN- e IL-17, além de uma menor proliferação de células T 

antígeno-específicas. O mecanismo de ação dessa molécula é a inibição de 

catepsina S, enzima lisossomal que tem um papel essencial na degradação da 

cadeia invariante até a formação do CLIP. Um defeito nessa degradação impede as 

células dendríticas de apresentarem o antígeno indutor da EAE, melhorando os 

sinais clínicos da doença (SÁ-NUNES et al., 2009). Outra molécula proveniente de I. 

scapularis capaz de modular o curso da EAE é a Salp15. Porém, ao contrário da 

SialoL1, a Salp15 induziu EAE mais grave nos animais tratados. Isto ocorreu devido 

ao fato desta proteína induzir um aumento na diferenciação de células Th17 in vivo 

(JUNCADELLA et al., 2010). Nosso grupo também mostrou que o EGS de A. aegypti 

foi capaz de alterar positivamente o curso da EAE, induzindo melhora dos sinais 

clínicos da doença por atuação em uma série de vias: 1) diminuição da produção de 

citocinas responsáveis pela indução das respostas Th1 e Th17 pelas células 

dendríticas; 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 e; 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 (RAMOS, 2014). 
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Um outro trabalho, realizado em colaboração com nosso grupo, demonstrou 

que animais tratados com EGS de A. aegypti apresentam sintomas clínicos mais 

brandos da colite experimental induzida por dextran sulfato de sódio, assim como 

melhora na escala clínica de avaliação da doença (SALES-CAMPOS et al., 2015). 

Posteriormente, por meio de ferramentas de bioinformática, identificamos um 

peptídeo salivar de A. aegypti, nomeado AeMOPE-1, que apresentou atividade anti-

inflamatórias em macrófagos in vitro. Este peptídeo foi então utilizado como 

tratamento da colite experimental e, como resultado, vimos que foi capaz de produzir 

resultados semelhantes àqueles encontrados com o EGS total, com melhora nos 

sintomas clínicos da colite experimental, redução das escalas clínicas e pós-morte 

associada à diminuição do número de leucócitos (linfócitos, neutrófilos e monócitos) 

circulantes no sangue periférico e da expressão das citocinas IL-6 e IFN- no 

intestino (LARA, 2017). 
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