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RESUMO 

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

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

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

 

Os macrófagos são células fagocíticas derivadas dos monócitos sanguíneos produzidos pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

macrófagos peritoneais murinos e seu potencial efeito no desenvolvimento da encefalomielite 

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

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

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

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

Observamos que a diminuição na produção dos mediadores inflamatórios estudados não 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

clínicos da doença.  

 

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

autoimune experimental. Imunomodulação. 



 

 

ABSTRACT 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the clinical signs of the disease. 

 

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

encephalomyelitis. Immunomodulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Macrófagos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fisiologia ou Medicina de 1908 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inflamação (VAN FURTH e COHN, 1968).  

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

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

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

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

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

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

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


22 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(SIEWEKE e ALLEN, 2013). 

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

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

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

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

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

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

monócitos em macrófagos envolve muitas alterações como o aumento do tamanho da célula 
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de 5 a 10 vezes, aumento das organelas em número e complexidade e aumento da capacidade 

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

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

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

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

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

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

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

Os macrófagos estão amplamente distribuídos pelo corpo e são divididos em 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

particulados, há diversas funções homeostáticas também atribuídas a esses fagócitos 

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

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

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

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

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

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

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

lesão ou infecção (GORDON e TAYLOR, 2005; TAYLOR et al.., 2005; MOSSER e 
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EDWARDS, 2008; SIEWEKE e ALLEN, 2013). Estes processos independem de uma 

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

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

receptores envolvidos neste processo de remoção homeostático (receptores scavenger, 

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

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

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

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

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

do ambiente intersticial (MOSSER e EDWARDS, 2008). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regulação negativa (FUJIWARA e KOBAYASHI, 2005). 

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

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

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

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

lectinas, lipoproteínas, proteínas, oligonucleotideos e polissacarídeos, entre outros. Além 
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disso, macrófagos também expressam moléculas do complexo principal de 

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

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

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

quando ativados, produzem anticorpos específicos para o antígeno apresentado pelo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011).  
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Como visto, os macrófagos são células bastante importantes dentro do sistema imune e 

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

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

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

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

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

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

para a descoberta de novas substâncias com potencial terapêutico. 

 

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

Os artrópodes hematófagos são responsáveis pela transmissão de diversas doenças 

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

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

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

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

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

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

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

imunofarmacológicas surgiram e foram selecionadas para facilitar essa interação e permitir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATP (adenosina trifosfato) e ADP. Neste processo ocorre a liberação de AMP (adenosina 
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monofosfato) e fosfato inorgânico que são incapazes de agregar plaquetas (RIBEIRO et al., 

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

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

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

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

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

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

fluxo sanguíneo, antagonizando vasoconstritores produzidos pelo sistema hemostático após, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1998).  

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

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

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

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

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

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

efeitos imumoduladores da saliva de artrópodes hematófagos sobre os macrófagos em 

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

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

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

(TLRs) e do tipo NOD (NLR) e também por bactérias da espécie Anaplasma 
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phagocytophilum, transmitida por esse vetor (CHEN et al., 2012). Efeito semelhante foi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

macrófagos produzem uma grande variedade de moléculas biologicamente ativas que 

participam das diversas etapas do processo inflamatório e imune, intervenções terapêuticas 
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dirigidas aos macrófagos e aos seus produtos podem abrir novas vias para o controle de 

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

1.3 Esclerose múltipla e Encefalomielite Autoimune Experimental 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B nos órgãos linfoides periféricos levando à ativação dessas células e subsequente geração de 
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subpopulações autorreativas pró inflamatórias Th1 e Th17 (FROHMAN et al., 2006). Após 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TULLMAN, 2013). 

Muito do conhecimento sobre as alterações imunopatológicas na EM naturalmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ser utilizadas para indução da EAE (KOJIMA et al., 1994; BERGER et al., 1997), embora 
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nem todas as proteinas do SNC sejam capazes de induzir a doença (Määttä et al., 1998; Thoua 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Th17 contribuem significativamente para a inflamação e desmielinização observadas no SNC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dentre os diversos mediadores e mecanismos envolvidos na iniciação e 

desenvolvimento da EAE está a citocina IL-6 produzida pelos macrófagos, dentre outras 
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células (DIAB et al., 1997; SAMOILOVA et al., 1998). A IL-6 é uma citocina pleiotrópica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ativa (KIM e MOUDGIL, 2008; CORREALE e VILLA, 2010). Por esta razão, alternativas 
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terapêuticas capazes de aumentar tais respostas seriam interessantes para amenizar ou 

suprimir os efeitos patogênicos ocasionados pelas populações Th1 e Th17 na EAE. 
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Conforme descrito anteriormente, a saliva inoculada na pele do hospedeiro vertebrado 

durante o repasto sanguíneo do mosquito A. aegypti é capaz de modular o seu sistema imune 

agindo em diversas células como: linfócitos, mastócitos, células dendríticas e macrófagos 

(BISSONNETTE et al., 1993; CROSS et al., 1994; WASSERMAN et al., 2004; 

WASSERMAN, 2005; SCHNEIDER et al., 2010; BIZZARRO et al., 2013). Nesse contexto, 

a localização anatômica dos macrófagos faz com que estas células estejam dentre as primeiras 

a entrar em contato com essa saliva. No entanto, apenas dois trabalhos discorrem sobre o 

efeito direto dos componentes salivares de A. aegypti em macrófagos (WASSERMAN, 2005; 

SCHNEIDER et al., 2010) e essa quase ausência de estudos representa uma lacuna que 

precisa ser preenchida. Assim, nossa hipótese de trabalho é que os componentes salivares de 

A. aegypti poderiam modular a ativação de macrófagos murinos. Caso isso se confirme, dado 

o papel de macrófagos na patogênese doenças inflamatórias e autoimunes, esses componentes 

teriam um potencial preventivo/terapêutico para essas condições. Dessa forma, propomos 

como objetivo do trabalho estudar o efeito dos componentes salivares de A. aegypti na 

biologia de macrófagos murinos e também avaliar o papel de uma proteína salivar do 

mosquito no desenvolvimento da EAE. Para isso, nossos objetivos específicos foram: 

 

1) Avaliar o efeito do EGS de A. aegypti na produção de mediadores inflamatórios por 

macrófagos peritoneais estimulados com LPS + IFN-; 

2) Estudar a participação do EGS de A. aegypti na polarização de macrófagos M1/M2; 

3) Identificar potenciais moléculas imunomoduladoras de macrófagos no EGS de A. 

aegypti; 

4) Avaliar o efeito de uma proteína salivar com possível atividade inibidora de IL-6 no 

desenvolvimento da EAE. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

O delineamento experimental deste projeto se pautou na Lei Federal nº 11.794 (Lei 

Arouca), no Decreto nº 6.899 e nas Resoluções Normativas publicadas pelo Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), tendo sido aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da USP 

(CEUA-ICB/USP), cujos certificados foram registrados sob os números 91/09, 140/11 e 

148/11 e pela Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP-

UNIFESP), certificado número 7623150114. 

 

3.1 Animais 

Foram utilizados camundongos C57BL/6 fêmeas com idade entre 6 e 10 semanas, 

fornecidos pelo Biotério de Camundongos Isogênicos do Departamento de Imunologia, pelo 

Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo - 

ICB/USP e pelo Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e 

Biologia da Universidade Federal de São Paulo (CEDEME-UNIFESP). Antes e após a 

manipulação, os animais foram mantidos em condições controladas de temperatura e 

luminosidade e alimentação e água ad libitum. 

 

3.2 Extrato da Glândula Salivar (EGS) de A. aegypti 

Machos e fêmeas de mosquitos A. aegypti foram mantidos, alimentados e acasalados 

no biotério de insetos do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas 

da USP, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Margareth de Lara Capurro. Glândulas 

salivares de fêmeas de mosquitos com 5-8 dias após emergência foram dissecadas em PBS e 

transferidas para um tubo contendo 100 µL de PBS gelado (Gibco Invitrogen, Grand Island, 

NY, EUA). Os tubos contendo as glândulas foram sonicados e, posteriormente, centrifugados 

a 14.000 g por 10 minutos a 4 ºC para liberação do material solúvel e remoção do material 

particulado, respectivamente. O sobrenadante resultante de cada tubo, referido como extrato 

da glândula salivar (EGS), foi reunido e esterilizado por passagem através de uma membrana 

de nitrocelulose com poros de 0,2 µm (Merck Millipore, Billerica, MA, EUA). A 

concentração proteica foi determinada em espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo Fisher 
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Scientific, Wilmington, DE, EUA). O material foi aliquotado e armazenado a -80 ºC até o 

momento de uso. 

Após o processamento, o rendimento médio das preparações é de 2-3 g de 

proteína/par de glândulas. Antes do uso desse material em nossos experimentos, realizamos 

um teste da sua atividade utilizando diferentes concentrações do EGS em um ensaio de 

proliferação de linfócitos ativados com Concanavalina A (Con A). Escolhemos essa técnica 

por termos conhecimento de que componentes salivares do mosquito A. aegypti podem 

diminuir a proliferação dessas células (CROSS et al., 1994; WANASEN et al., 2004; 

WASSERMAN et al., 2004; BIZZARRO et al., 2013). Somente são utilizados para os 

experimentos, as preparações de EGS capazes de inibir totalmente a proliferação de linfócitos 

quando presentes na cultura em uma concentração de até 10 g/mL. 

 

3.3 Obtenção e coleta de macrófagos 

Camundongos C57BL/6 foram inoculados com 1 mL de tioglicolato 4% pela via 

intraperitoneal (i.p.). Após 4 dias, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical e 

a lavagem da cavidade peritoneal foi realizada com 3 mL de PBS gelado. O lavado da 

cavidade peritoneal coletado foi centrifugado (300 g por 5 minutos a 4 ºC), o sobrenadante foi 

descartado e o pellet de células foi ressuspendido em RPMI 1640 (Gibco, Invitrogen), as 

células foram contadas, plaqueadas em meio RPMI 1640 e cultivadas a 37 ºC e 5% CO2 por 2 

horas para adesão dos macrófagos. Em seguida, os poços das placas de cultura foram lavados 

com PBS aquecido a 37 ºC para remoção das células não aderentes e as células aderentes 

foram incubadas novamente com meio completo (RPMI 1640 suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (SFB), 2 mM de L-glutamina, 100 unidades/mL de penicilina, 100 µg/mL de 

estreptomicina, 25 mM de Hepes e 2,5 × 10-5 M de 2-mercaptoetanol) e cultivadas overnight 

a 37 ºC e 5% CO2. As células foram submetidas à uma nova etapa de lavagem com PBS 

aquecido e então estimuladas como descrito nos próximos itens. 

 

3.4 Coleta do baço e preparação das células esplênicas 

Após eutanásia realizada por deslocamento cervical, o baço de camundongos C57BL/6 

foi coletado em condições assépticas e transferidos para tubos individuais contendo 5 mL de 

meio RPMI 1640. O órgão foi macerado em peneiras com poros de 40 μm (BD Falcon, 
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Franklin Lakes, NJ, EUA) com a ajuda de um êmbolo de seringa estéril. As células foram 

centrifugadas a 300 g por 5 minutos a 4 ºC e, após descarte do sobrenadante, os eritrócitos 

presentes no pellet de células foram lisados com Tampão de lise ACK (Gibco Invitrogen). 

Após nova lavagem, as células foram ressuspendidas em meio completo, contadas em câmara 

de Neubauer e utilizadas conforme descrito nos itens adiante. 

 

3.5 Determinação de óxido nítrico (NO) e citocinas nas culturas de macrófagos 

Macrófagos peritoneais coletados conforme descrito no item 3.3 foram mantidos em 

meio completo ou pré-incubados com diferentes concentrações de EGS de A. aegypti (1 a 40 

g/mL - concentração final) por 1 hora e, em seguida, foram estimulados ou não com LPS 

ultrapuro e IFN-γ murino (10 ng/mL de cada - concentração final). Após 6 h de cultura, uma 

alíquota do sobrenadante foi coletada para determinação de TNF- e, após 48 horas de 

cultura, o sobrenadante foi utilizado para avaliação da produção de NO pela reação de Griess, 

como descrito abaixo, e para dosagem das demais citocinas, como descrito no item 3.12. 

A reação de Griess foi descrita por Johann Peter Griess em 1879 como um método de 

análise de nitrito (NO2
-), um produto estável da degradação do NO. Nesse processo, em meio 

ácido, o nitrito reage com o ácido sulfanílico formando um íon diazônio que, em seguida, se 

liga à amina aromática 1-naftilamina formando um corante azo vermelho-violeta, solúvel em 

água (TSIKAS, 2007). A coloração resultante apresenta intensidade de cor diretamente 

proporcional à concentração de nitrito na amostra. Para a realização do ensaio, 50 µL do 

sobrenadante proveniente da cultura dos macrófagos foram distribuídos em placa de 96 poços 

com igual volume de reagente de Griess preparado na diluição 1:1 das soluções A e B 

(solução A: 1% sulfanilamida em 5% H3PO4 e solução B: 0,1% NEED (Naftil-etilenodiamino 

Dihidroclorídrico 0,1%) em água destilada). A reação foi lida a 554 nm no espectrofotômetro 

SpectraMax (Molecular Devices, Menlo Park, CA, EUA). As concentrações de nitrito foram 

obtidas a partir de uma curva padrão preparada com concentrações conhecidas de nitrito de 

sódio (NaNO2). 

 

3.6 Efeito do EGS no metabolismo e fenótipo de macrófagos e linfócitos 

Macrófagos peritoneais foram obtidos como descrito no item 3.3 e suspensões 

celulares contendo 2 x 106 células/mL foram preparadas e distribuídas em alíquotas de 
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500 µL/poço em placas de cultura de 12 poços. Após 2 horas de incubação, as placas foram 

lavadas três vezes com PBS morno para remoção das células não aderentes e, no dia seguinte, 

antes da adição dos estímulos, as placas foram lavadas novamente. Paralelamente, células do 

baço foram obtidas como descrito no item 3.4 e suspensões celulares contendo 2 x 106 

células/mL foram preparadas conforme descrito acima para os macrófagos. Em seguida, 

macrófagos e linfócitos foram pré-incubados ou não com diferentes concentrações de EGS 

(1 a 40 g/mL - concentração final) por 1 hora. Após esse período, os macrófagos foram 

estimulados com LPS e IFN- (10 ng/mL cada - concentração final) e os linfócitos foram 

estimulados com Con A (0,5 g/mL - concentração final). Após 48 horas de incubação, as 

células foram coletadas e transferidas para tubos de polipropileno de 12 x 75 mm (BD Falcon, 

Franklin Lakes, NJ, USA) e centrifugadas a 300 g por 5 min a 4 ºC. Em seguida, as células 

foram ressuspendidas em 200 μL de tampão de FACS (PBS contendo 1% de SFB) e as 

amostras foram adquiridas no citômetro FACSCanto II, do Serviço de Citometria do 

Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A análise dos 

resultados foi realizada utilizando-se o software FlowJo, versão 7.5.5 (Tree Star, Ashland, 

OR, EUA).  

Para o ensaio do metabolismo celular na presença do EGS, alíquotas de 100 μL das 

suspensões de macrófagos e linfócitos, preparadas como descrito acima, foram distribuídas 

em placas de cultura de 96 poços e foram pré-incubadas ou não por 1 hora com diferentes 

concentrações de EGS (1 a 40 g/mL - concentração final). Após esse período, macrófagos 

foram estimulados com LPS e IFN- (10 ng/mL cada) e linfócitos com Con A (0,5 g/mL) e 

25 µL/poço de resazurina a 0,01% (preparada em meio completo) foram adicionados em 

todos os poços. A resazurina, conhecida comercialmente como AlamarBlueTM, é um 

composto não tóxico, permeável e não fluorescente que utiliza as reações de redução 

provenientes de células metabolicamente ativas para converter a resazurina, de cor azul, em 

uma molécula de cor rosa com alta fluorescência em vermelho chamada resorufina. A 

resazurina age no citosol e atua como um transportador de elétrons da cadeia respiratória 

mitocondrial. Na presença de atividade mitocondrial, a resazurina é reduzida a resorufina em 

células viáveis. O nível de redução pode ser quantificado por espectrofotometria usando 

filtros apropriados, uma vez que resazurina exibe um pico de absorção a 600 nm e a 

resorufina a 570 nm (BORRA et al., 2009). A quantidade de fluorescência e também a 

variação na coloração produzida durante o ensaio é proporcional ao número de células 

metabolicamente ativas. Para tanto, após 48 horas de incubação, a densidade óptica (D.O.) de 
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cada poço foi medida a 570 e 600 nm e a viabilidade celular foi avaliada pela subtração dos 

valores obtidos entre a D.O. das duas leituras (570 - 600 nm). 

 

3.7 Exposição de fosfatidilserina em macrófagos e linfócitos incubados com EGS de A. 

aegypti 

Células da cavidade peritoneal de camundongos C57BL/6 foram coletadas 

individualmente após 4 dias da inoculação i.p. de 1 mL de tioglicolato 3%. Uma suspensão 

contendo aproximadamente 3 x 106 células de cada animal foi preparada e cultivada em 7 mL 

de meio RPMI 1640 em placas de Petri estéril (100 x 20 mm) a 37 ºC e 5% CO2 por 2 horas. 

Após este período, as placas foram lavadas e as células foram cultivadas overnight em meio 

completo a 37 ºC e 5% CO2, conforme descrito no item 3.3. No dia seguinte, as células foram 

submetidas à nova lavagem e 7 mL de PBS foram adicionados em cada placa. Após 

incubação no gelo por 10 minutos, seguido de uma incubação à temperatura ambiente por 

mais 10 minutos para facilitar a desaderência das células, as mesmas foram coletadas e 

ressuspendidas em meio RPMI 1640 e preparadas para contagem em câmara de Neubauer. 

Para avaliar a marcação de anexina V nessas células, suspensões celulares contendo 

3 x 105 células foram preparadas e distribuídas em alíquotas de 300 µL em tubos de 14 mL 

com fundo redondo (BD Falcon, Franklin Lakes, NJ, USA). A seguir, foram adicionados 

300 µL/tubo de meio completo ou EGS (10 e 40 µg/mL - concentração final). Paralelamente, 

células de baços recém-coletados e processados individualmente conforme descrito no item 

3.6 foram utilizadas neste ensaio como controle positivo de indução de morte pelo EGS 

(BIZZARRO et al., 2013). Para tanto, suspensões celulares de macrófagos e de linfócitos 

contendo 2 x 106 células/mL foram preparadas e 500 µL foram distribuídos em tubos de 

14 mL com fundo redondo. Em seguida, foram adicionados 500 µL/tubo de meio completo ou 

EGS (10 e 40 µg/mL - concentração final). Após 4 h de incubação, as células foram 

transferidas para tubos de polipropileno de 12 x 75 mm e centrifugadas a 300 g por 5 min a 

4 ºC. Após descarte do sobrenadante, as amostras foram homogeneizadas em agitador do tipo 

vórtex. As amostras de macrófagos foram incubadas com anticorpos anti-F4/80 e anti-CD11b 

e as amostras de linfócitos com anticorpos anti-CD3 e anti-CD19 conjugados com 

fluorocromos e em diluições apropriadas por 30 minutos a 4 ºC, protegidos da luz. Após 

lavagem realizada com 300 μL de tampão para anexina (10 mM HEPES, 140 mM NaCl, 

0,25 mM CaCl), as amostras foram centrifugadas, o sobrenadante foi descartado e o pellet de 

células foi ressuspendido em 100 μL desse mesmo tampão contendo 2 μL de anexina V 
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conjugada com FITC (BioLegend, San Diego, CA, USA). As amostras foram adquiridas no 

citômetro FACSCalibur, do Serviço de Citometria do Departamento de Imunologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Amostras não marcadas foram separadas e 

utilizadas para determinação inicial da população. A análise dos resultados foi realizada 

utilizando-se o software FlowJo, versão 7.5.5. 

A porcentagem de marcação com anexina V nos macrófagos e linfócitos foi 

determinada conforme as estratégias de gating levando em conta o tamanho relativo (FSC) e a 

granulosidade ou complexidade interna (SSC) das células descritas nas Figuras 1 e 2, 

respectivamente. Como as amostras foram adquiridas no citômetro FACSCalibur, não foi 

possível fazer a exclusão dos doublets nessas análises. Assim, no caso dos macrófagos, 

primeiramente foi feita a exclusão de debris celulares e também da região onde se encontram 

os linfócitos (Figura 1A). Em seguida, os eventos que apresentavam dupla marcação para as 

moléculas F4/80 e CD11b foram selecionados (Figura 1B), sendo a análise da expressão de 

anexina V foi feita nessa população (Figura 1C). No caso dos linfócitos, a Figura 2A mostra 

que foi delimitada uma região que excluiu debris celulares e incluiu somente a região onde 

estão estas células, representada eventos pequenos (FSC-A) e de pouca complexidade interna 

(SSC-A). Essa população foi avaliada quanto a expressão dos marcadores CD3 (linfócitos T) 

e CD19 (linfócitos B), como apresentado na Figura 2B. Finalmente, a marcação com anexina 

V foi avaliada separadamente nas populações CD19+ (Figura 2C) e CD3+ (Figura 2D). A 

Tabela 1 contém informações sobre os anticorpos utilizados nestes ensaios. 

 

Tabela 1 - Anticorpos utilizados para avaliação da exposição de 

fosfatidilserina em macrófagos peritoneais e células totais de baço por FACS 
 

Anticorpos Fluorocromos Marca Clone 

CD3 APC eBioscience 17A2 

CD11b PE BD Pharmingen M1/70 

CD19 PE BD Pharmingen 1D3 

F4/80 APC BioLegend BM8 
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Figura 1 - Estratégia de gating para a avaliação da exposição de fosfatidilserina em 

macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 incubados com EGS. (A) Exclusão de 

debris celulares e da região de linfócitos; (B) Avaliação da expressão das moléculas F4/80 e 

CD11b; (C) Avaliação da ligação de Anexina V na população F4/80+/CD11b+.  
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Figura 2 - Estratégia de gating para a avaliação da exposição de fosfatidilserina em linfócitos 

de camundongos C57BL/6 incubados com EGS. (A) Seleção de linfócitos e exclusão das células 

mortas e debris celulares, (B) Avaliação da expressão das moléculas CD3 e CD19, (C) Avaliação 

da ligação de Anexina V na população CD19+, (D) Avaliação da ligação de Anexina V na 

população CD3+.  
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3.8 Imunofenotipagem das células do lavado da cavidade peritoneal de camundongos 

inoculados com tioglicolato 

As células presentes na cavidade peritoneal de camundongos C57BL/6 foram 

coletadas 4 dias após a inoculação i.p. de tioglicolato conforme descrito no item 3.3. Uma 

suspensão contendo 2 x 106 células/mL de cada animal foi preparada separadamente em meio 

RPMI 1640 e 1 mL/poço de cada suspensão foi dispensado em duas placas de 6 poços. Após 

2 horas de incubação a 37 ºC e 5% CO2, os poços de ambas as placas foram lavados com PBS 

morno para remoção das células não aderentes. Após a lavagem, 1 mL de meio completo foi 

adicionado em cada poço e as células foram cultivadas overnight a 37 ºC e 5% CO2. No dia 

seguinte, uma das placas não foi manipulada (grupo 1x) e a outra foi submetida a nova 

lavagem (grupo 2x) e o meio completo foi reposto. Após 48 horas contadas a partir da 

segunda lavagem, as células foram coletadas e marcadas com anticorpos anti-F4/80, anti-

CD5, anti-CD19 e anti-CD23 e analisadas por citometria de fluxo. Células recém-coletadas da 

cavidade peritoneal de animais injetados com tioglicolato quatro dias antes do experimento 

também foram incluídas na análise (grupo 0x). Para esta análise, como foi usado o citômetro 

FACSCanto II, foi possível primeiramente fazer a exclusão de doublets, usando os parâmetros 

FSC-H versus FSC-A (Figura 3A). Na Figura 3B, determinamos as populações positivas para 

os marcadores F4/80 (macrófagos) e CD19 (linfócitos B). Na população CD19+, avaliamos a 

expressão de CD5 e CD23 população para análise das células B1a (CD19+CD23-CD5+) e B1b 

(CD19+CD23-CD5-) como apresentado na Figura 3C. E para as populações tanto de 

macrófagos quanto de linfócitos, determinamos sua proporção relativa em função dos outros 

tipos celulares (% do total) e a intensidade de expressão de F4/80 e CD19 (mediana de 

fluorescência – MFI) em cada grupo experimental (Figura 3D). As informações sobre os 

anticorpos utilizados neste ensaio estão presentes na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Anticorpos utilizados para análise de macrófagos e células B 

presentes na cavidade peritoneal de camundongos C57BL/6 por FACS 
 

Anticorpos Fluorocromos Marca Clone 

CD5 PE eBioscience 53-7.3 

CD19 PerCP Cy5.5 eBioscience eBio1D3 

CD23 FITC BD Pharmingen B3B4 

F4/80 APC BioLegend BM8 
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Figura 3 - Estratégia de gating para avaliação do fenótipo das células presentes na cavidade 

peritoneal de camundongos C57BL/6 elicitadas por tioglicolato. (A) Exclusão dos doublets; 

(B) Avaliação da expressão de F4/80 (macrófagos) CD19 (linfócitos B); (C) Avaliação da 

expressão das moléculas CD5 e CD23 na população de linfócitos B; (D) Parâmetros avaliados nos 

macrófagos. 
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3.9 Polarização de macrófagos para o perfil M1 ou M2 

Macrófagos peritoneais coletados e cultivados conforme descrito no item 3.3 foram 

mantidos em meio completo ou pré-incubados com EGS (40 µg/mL) por 1 hora. Em seguida, 

as células foram mantidas somente em meio de cultura (grupo controle) ou induzidas a se 

diferenciar para o fenótipo M1 pela incubação com LPS e IFN- (10 ng/mL cada) ou para o 

fenótipo M2 pela incubação com IL-4 (20 ng/mL). Após 24 ou 48 horas, o sobrenadante das 

culturas foi coletado para dosagem de NO (descrito no item 3.3) e as células foram coletadas 

para extração de proteínas, cujo procedimento é descrito mais adiante. 

 

3.10 Determinação da atividade da arginase  

Macrófagos peritoneais coletados e cultivados conforme descrito no item 3.3 foram 

pré-incubados com meio completo ou com EGS (40 µg/mL) por 1 hora. Em seguida, as 

células foram mantidas em meio completo (grupo controle) ou receberam estímulo para 

polarização para os perfis M1 ou M2 conforme descrito no item 3.9 por 48 horas. Após esse 

período, as células em cultura foram lavadas duas vezes com PBS gelado, coletadas e 

centrifugadas a 300 g por 5 minutos a 4 ºC. O pellet celular foi ressuspendido em 200 µL de 

solução de lise e submetido a três ciclos de congelamento e descongelamento no freezer a -

20 ºC e na estufa de cultura a 37 ºC, respectivamente. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 14.000 g por 5 minutos a 4 ºC e o sobrenadante foi transferido para um novo 

tubo.  

A atividade da arginase foi determinada no lisado celular pela produção de ureia 

usando método descrito por (CORRALIZA et al., 1994) com modificações. Brevemente, em 

50 µL do lisado celular foram adicionados 50 µL de Tris HCl (50 mM; pH 7.5) contendo 10 

mM de MnCl2 e incubados por 10 minutos a 55 ºC para ativação da enzima. A hidrólise da L-

arginina foi conduzida pela incubação de 50 µL do lisado, obtido após ativação da enzima, 

com 50 µL de L-arginina (0,5 M; pH 9,7) a 37 ºC por 1 hora e foi paralisada pela adição de 

400 µL de uma mistura de solução ácida (1 parte de H2SO4 : 3 partes de H3PO4 : 7 partes de 

H2O). Em seguida, foram adicionados 25 µL de α-isonitrosopropiofenona 9% dissolvido em 

etanol 100%, seguido de incubação a 100 ºC por 45 min. Após esse período, a mistura foi 

incubada no escuro por 10 minutos a temperatura ambiente e a concentração de ureia foi 

mensurada a 550 nm em espectrofotômetro. Alíquotas dos lisados celulares foram utilizados 
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para quantificação de proteínas utilizando o kit BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher 

Scientific), de acordo com instruções do fabricante. Uma curva padrão com concentrações 

conhecidas de ureia foi preparada e a taxa de produção de ureia dividida pela concentração 

proteica de cada amostra foi utilizada como um índice para a atividade da arginase. 

 

3.11 Ensaios de Western Blot 

Macrófagos peritoneais foram coletados e cultivados como descrito no item 3.3. Uma 

suspensão contendo 2 x 106 células/mL foi preparada e 1 mL/poço dessa suspensão foi 

distribuído em duplicata em placas de 12 poços. As células foram incubadas por 2 horas para 

aderência, lavadas a seguir com PBS morno e incubadas overnight com meio completo. No 

dia seguinte, as células foram lavadas novamente e incubadas ou não com EGS (40 µg/mL) 

por 1 hora. Em seguida, as células foram mantidas em meio completo (grupo controle) ou 

receberam estímulo para polarização para os perfis M1 ou M2 conforme descrito no item 3.9 

por 30 minutos ou 24 horas. 

Para obtenção do lisado celular, foram adicionados 70 µL/poço de tampão RIPA 

(150 mM NaCl, 1% NP40, 0,1% SDS, 50 mM Tris, pH 8.0) contendo 1% de inibidores de 

fosfatase (100 mM Fluoreto de Sódio e 100 mM de Ortovanadato de Sódio) e de protease 

(Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EUA), seguido de incubação em gelo por 10 minutos. Após 

este período, o volume de cada poço foi coletado, transferido para tubos de 1,5 mL e 

centrifugados a 14.000 g por 10 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi coletado e a concentração 

proteica foi determinada utilizando o kit para dosagem de proteínas BCA Protein Assay Kit 

(Thermo Fisher Scientific), de acordo com o protocolo do fabricante. 

Todo o processo de eletroforese e transferência foi realizado com reagentes e 

equipamentos da Invitrogen (Carlsbad, CA, EUA). A eletroforese foi realizada com o sistema 

Bolt™, seguindo as instruções do fabricante. Para tanto, o equivalente a 15 μg de proteína de 

cada amostra foram diluídas nos tampões de amostra Bolt™ Sample Reducing Agent e Bolt™ 

LDS Sample Buffer, aquecidas a 70 ºC durante 10 minutos e submetidas à eletroforese em gel 

Bolt™ Bis-Tris Plus Gels 4-12% em uma corrente constante de 200 V por 35 minutos. As 

proteínas separadas foram transferidas para membranas de nitrocelulose utilizando o método 

iBlot® Dry Blotting System. Após a transferência das amostras, sítios não-específicos na 

membrana foram bloqueados com tampão TBST (20 mM Tris base, 20 mM NaCl, 0,1% 
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Tween-20) contendo 10% de SFB por 2 horas e, posteriormente, foram incubadas overnight à 

4 ºC com os anticorpos anti-iNOS (1:10.000) e anti-fosfo NF-κB p65 (1:1.000) (Cell 

Signaling Technology, Danvers, MA, EUA) produzidos em coelho (1:1.000) para as amostras 

pré-incubadas com EGS e estimuladas com LPS e IFN-. As amostras dos estudos do perfil 

M1/M2 foram incubadas overnight à 4 ºC com os anticorpos anti-iNOS (1:10.000), 

anti-Arginase-1 (1:1.000) (Cell Signaling Technology) e anti-MRC-1 (Proteintech, Chicago, 

IL, USA) produzidos em coelho (1:1.000). Após nova lavagem, as membranas foram 

incubadas por 2 horas à temperatura ambiente com anticorpo secundário anti-coelho (1:3.000) 

conjugado com peroxidase (Cell Signaling Technology). Bandas imunorreativas foram 

visualizadas utilizando o Kit de detecção quimioluminescente ECL (Thermo Fisher Scientific) 

e reveladas utilizando um fotodocumentador (G:BOX, Syngene, Cambridge, UK). Por fim, as 

membranas foram lavadas e incubadas durante 30 minutos com anticorpo anti β-actina-HRP 

(1:10.000) (Sigma-Aldrich) e reveladas utilizando o Kit de detecção quimioluminescente ECL 

conforme descrito acima. 

 

3.12 Dosagem de citocinas 

A dosagem das citocinas IL-10, IL-12p70 e TNF-α presentes no sobrenadante das 

culturas de macrófagos e a dosagem de IL-5 e IFN- presentes no sobrenadante das culturas 

de linfócitos, foi realizada utilizando "BD OptEIA ELISA Set" (BD Biosciences, Pharmingen, 

San Diego, CA, USA). Para a dosagem da citocina IL-6 foi utilizado o "Duo Set Mouse" 

(R&D System, Minneapolis, MN, EUA), seguindo as instruções do fabricante. 

Resumidamente, placas de 96 poços com fundo chato foram sensibilizadas com anticorpo de 

captura para a citocina analisada, diluído no tampão apropriado, seguido por incubação 

overnight a 4 ºC. Após esse período, todas as etapas foram realizadas a temperatura ambiente. 

No dia seguinte, as placas foram lavadas com tampão de lavagem (PBS contendo 0,05% 

Tween-20) e, em seguida, incubadas por 1 hora com tampão de bloqueio (PBS contendo 10% 

de SFB). Ao fim da etapa de bloqueio, as placas foram lavadas novamente e incubadas por 

2 horas com as amostras, controle e curva padrão. Após nova etapa de lavagem, foi 

adicionado o anticorpo de detecção biotinilado e estreptoavidina conjugada com peroxidase 

(HRP), seguido por nova incubação de 1 hora. Por fim, as placas foram lavadas novamente e 

incubadas com o substrato cromogênico (preparado pela mistura de partes iguais de peróxido 

de hidrogênio e tetrametilbenzidina (TMB)) no escuro por, no máximo, 30 minutos. A reação 



48 

 

 

foi interrompida com solução de ácido fosfórico (H3PO4 1 M) e a absorbância foi avaliada em 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 450 nm. Os resultados foram calculados a 

partir de uma curva-padrão para cada citocina e expressos em pg/mL. O limite de detecção 

para as citocinas analisadas foi de 15,6 pg/mL para IL-5 e para IL-6; 31,3 pg/mL para IL-10; 

62,5 pg/mL para IL-12p70; 15,6 pg/mL para TNF- e 31,2 pg/mL para IFN-. 

A dosagem das citocinas IL-4 e IL-17 foi realizada utilizado o “Mouse ELISA Max” 

(BioLegend). Resumidamente, placas de 96 poços com fundo chato foram sensibilizadas com 

anticorpo de captura para a citocina analisada diluído no tampão apropriado, seguido por 

incubação overnight a 4 ºC. Todas as outras etapas foram realizadas a temperatura ambiente e, 

com exceção da etapa da adição do substrato cromogênico (preparado pela mistura de partes 

iguais de peróxido de hidrogênio e TMB), sob agitação. No dia seguinte, as placas foram 

lavadas com tampão de lavagem e, em seguida, incubadas por 1 hora com tampão de 

bloqueio. Ao fim da etapa de bloqueio, as placas foram lavadas novamente e incubadas por 

2 horas com as amostras, curva padrão e controle. Após lavagem, foi adicionado o anticorpo 

de detecção biotinilado seguido de incubação por 1 hora. Após nova etapa de lavagem, os 

poços foram incubados com HRP e incubados por 30 minutos. Por fim, as placas foram 

lavadas novamente e incubadas com o substrato cromogênico no escuro por, no máximo, 

30 minutos. A reação foi interrompida com solução de ácido fosfórico (H3PO4 1 M) e a 

absorbância foi avaliada em espectrofotômetro no comprimento de onda de 450 nm. Os 

resultados foram calculados a partir de uma curva-padrão para cada citocina e expressos em 

pg/mL e o limite de detecção foi de 2 pg/mL para IL-4 e 15,6 pg/mL para IL-17. 

 

3.13 Ensaio de ligação da citocina IL-6 ao EGS 

3.13.1 Ensaio de competição 

Poços de placas de 96 poços (Costar - modelo 3590, Cambridge, MA, USA) foram 

revestidos com anticorpo de captura anti-IL-6 murino diluído em tampão carbonato de sódio 

0,1 M (pH 9,5) e incubados overnight a 4 ºC. No dia seguinte, os poços foram lavados e 

incubados com tampão de bloqueio (PBS contendo 10% de SFB) por 1 hora a temperatura 

ambiente. Após esse período, os poços foram submetidos a nova lavagem e incubados por 

2 horas com diluições seriadas de IL-6 recombinante murina (3,9 a 250 pg/mL) preparadas em 

tampão de bloqueio somente ou em tampão de bloqueio contendo EGS de A. aegypti 
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(concentrações finais de 1, 5 e 10 µg/mL) pré-misturadas por 2 horas. Após nova lavagem, foi 

adicionada uma solução contendo anticorpo de detecção biotinilado e HRP que foram 

incubados por 1 hora. Por fim, as placas foram lavadas novamente e incubadas com o 

substrato cromogênico por 30 minutos, no escuro. A reação foi interrompida com solução de 

ácido fosfórico (H3PO4- 1 M) e a absorbância foi avaliada em espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 450 nm. Os ensaios foram realizados com o kit "Duo Set Mouse" 

(R&D System). 

3.13.2 Ensaio de ligação direta  

Poços de placas de 96 poços foram revestidos com EGS (10 µg/mL) ou com anticorpo 

de captura anti-IL-6 murino (3,9 a 500 pg/mL) diluídos em tampão carbonato de sódio 0,1 M 

(pH 9,5) e incubados overnight a 4 ºC. No dia seguinte, após lavagem dos poços, os mesmos 

foram incubados com tampão de bloqueio (PBS contendo 10% de SFB) por 1 hora a 

temperatura ambiente. Após esse período, os poços foram lavados novamente e incubados 

com uma diluição seriada de IL-6 recombinante murina por 2 horas. Após nova lavagem, a 

revelação da IL-6 foi realizada conforme descrito no item acima. 

 

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

busca da molécula inibidora da produção de IL-6 

HPLC por filtração em gel (“peneira molecular”) foi realizada para fracionar 1 mg de 

EGS usando a coluna YARRA SEC-4000 (Allcrom, São Paulo, SP, Brasil). As frações foram 

eluídas a 0,5 mL/min em PBS (pH 7.4), usando bomba CM-4100 (Thermo Fischer Scientific) 

e a absorbância ultravioleta a 220 nm foi monitorada em espectrofotômetro (Thermo Fischer 

Scientific). As frações foram coletadas em tubos com 1 minuto de intervalo usando um 

coletor FC203-B (Gilson Inc., Middleton, WI, EUA) e sua atividade foi testada em um ensaio 

de seleção de larga escala (“highthrouput screening”) usando cultura de macrófagos de 

camundongos C57BL/6. Para isso, 10 L de cada fração foram diluídos em meio completo e 

adicionados a culturas de macrófagos por 1 hora, seguido de estimulação com LPS e IFN-γ 

(10 ng/mL de cada - concentração final) por 48 horas. A produção de IL-6 na presença de 

cada fração foi realizada em triplicata experimental. As cromatografias foram realizadas com 

o auxílio do Dr. Anderson Daniel Ramos e da Dra. Eliane Virgínia da Silva Esteves no 

Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada do Instituto Butantan, sob a responsabilidade 

do Dr. Pedro Ismael da Silva Júnior. 
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Uma vez determinadas as frações ativas nos ensaios funcionais, alíquotas das mesmas 

foram enviadas ao centro de espectrometria de massa (core facility – NIAID/NIH) onde foram 

analisadas pelo Dr. Eric Calvo. Os resultados da espectrometria foram comparados com o 

transcriptoma de A. aegypti e as proteínas detectadas em cada fração foram agrupadas de 

acordo com sua abundância relativa nas amostras analisadas. Três dessas proteínas 

apresentaram abundância relativa condizente com a atividade biológica e foram chamadas de 

“candidato 1”, “candidato 2” e “candidato 3”. 

 

3.15 Atividade biológica do EGS incubado com ácido trifluoroacético e acetonitrila 

Alíquotas de EGS (40 µg/mL) foram incubadas ou não com Acetonitrila (ACT - 50%) 

e ácido trifluoroacético (TFA 0,01%) por 2 horas a temperatura ambiente. Após esse período, 

a amostra de EGS incubada com os reagentes citados acima, bem como uma amostra 

contendo apenas o EGS bruto, foram liofilizadas para eliminação dos solventes. Após este 

processo, as amostras foram ressuspendidas em meio completo, no mesmo volume inicial, 

resultando nas seguintes amostras: 1) EGS bruto, 2) EGS liofilizado e ressuspendido em meio 

completo e 3) EGS incubado com ACT + TFA, liofilizado e ressuspendido em meio 

completo. Em seguida, macrófagos peritoneais foram coletados conforme descrito no item 3.3 

e cultivados em placas de cultura de 96 poços. As células foram pré-incubados por 1 hora com 

as amostras descritas acima e, posteriormente, estimuladas com LPS e IFN- (10 ng/mL cada 

- concentração final). Após 48 horas de cultura, o sobrenadante foi coletado para dosagem da 

IL-6 conforme descrito no item 3.12. 

 

3.16 Filtração do EGS em sistema Microcon® YM-100 

Com o intuito de se separar os componentes do EGS em frações com massa molecular 

maior e menor do que 100 kDa, foi utilizado o sistema Microcon® YM-100 (Merck 

Millipore). Esse microfiltro possui uma membrana com poros que permitem apenas a 

passagem de moléculas com massa molecular inferior a 100 kDa. Para isso, 300 µL de EGS 

total foram adicionados no reservatório superior do sistema YM-100 e a amostra foi 

centrifugada a 14.000 g a 4 ºC com paradas a cada 30 minutos para verificar o volume que 

havia passado pelo filtro. Quando 90% do volume havia passado pela membrana, na parte 

superior do sistema foram adicionados 300 µL de PBS. Após novos ciclos de centrifugação, 
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quando 90% do volume havia passado pela membrana, novamente foram adicionados 300 µL 

de PBS na parte superior do sistema. Ao final do último ciclo de centrifugação, o material 

filtrado e contendo moléculas com massa molecular inferior a 100 kDa foi coletado, enquanto 

o material retido na parte superior do sistema, contendo moléculas com massa molecular 

superior a 100 kDa, foi reconstituído com PBS para o volume original (300 µL). Ambas as 

frações, filtrada e retida, foram coletadas e esterilizadas por passagem através de uma 

membrana de nitrocelulose com poros de 0,2 µm (Merck Millipore) e seu efeito foi testado no 

ensaio de metabolismo celular de linfócitos estimulados por Con A e no ensaio de produção 

de IL-6 por macrófagos peritoneais descritos a seguir, e também no modelo de EAE descrito 

no item 3.17. 

Macrófagos e linfócitos foram coletados e processados conforme descrito nos itens 3.3 e 

3.4, respectivamente. Suspensões celulares contendo 2 x 106 macrófagos/mL (para 

determinação de IL-6) ou 1 x 106 linfócitos/mL (para o ensaio de metabolismo celular) foram 

preparadas e distribuídas em alíquotas de 100 µL por poço em placas de 96 poços. As células 

foram mantidas em meio (grupo controle) ou foram pré-incubadas por 1 hora com 50 µL de 

EGS total (10 µg/mL - concentração final) ou 50 µL de quantidades equivalentes das frações 

com massa molecular maior e menor do que 100 kDa, a 37 ºC e 5% CO2. Em seguida, os 

macrófagos foram estimulados com 50 µL de LPS e IFN- (10 ng/mL cada - concentração 

final na cultura) por 48 horas e após esse período a placa de cultura foi centrifugada a 300 g 

por 10 minutos a 4 ºC, o sobrenadante livre de células foi coletado e a produção de IL-6 foi 

avaliada conforme descrito no item 3.12. As culturas de linfócitos foram estimuladas com 

50 µL de Con A (0,5 g/mL - concentração final na cultura) e após 48 horas de incubação, 

foram adicionados 25 µL de resazurina 0,01% em todos os poços da placa. Vinte e quatro 

horas após a adição da resazurina, a D.O. de cada poço foi medida a 570 e 600 nm e o 

metabolismo celular foi avaliado pela subtração dos valores obtidos entre a D.O. das duas 

leituras, conforme descrito no item 3.6. 

 

3.17 Atividade das frações do EGS e do candidato 3 no modelo de Encefalomielite 

Autoimune Experimental (EAE) 

A EAE foi induzida pela imunização de camundongos C57BL/6, conforme descrito 

por (BASSO et al., 2008) com pequenas modificações. Brevemente, os animais receberam 

200 L de uma emulsão contendo 150 g do peptídeo imunogênico MOGp35-55 
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(MEVGWYRSPFSRVVHLYRNGK; Proteimax, Cotia, São Paulo, SP, Brasil) e 4 mg/mL de 

Mycobacterium tuberculosis cepa H37Ra emulsificados em adjuvante incompleto de Freund 

(Sigma-Aldrich). Para avaliar o efeito modulador das frações do EGS com massa molecular 

maior e menor que 100 kDa (obtidas como descrito no item 3.16) e do candidato 3 (descrito 

no item 3.14 e cuja alíquota nos foi gentilmente cedida pelo Dr. Eric Calvo do National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases/National Institutes of Health (NIAID/NIH)), 

grupos experimentais foram incluídos nos ensaios contendo as frações/proteínas na emulsão 

usada para induzir a doença. Com base em trabalhos anteriores do grupo, as frações do EGS 

foram usadas em uma quantidade equivalente a 10 g/animal do material bruto e o candidato 

3 foi usado na dose de 5 g/animal. Cerca de 100 µL de cada emulsão foram inoculados 

subcutaneamente (s.c.) em 2 pontos na região peritoneal, próximos às patas posteriores. Nos 

dias 0 e 2 estes animais receberam ainda 200 ng de toxina de Bordetella pertussis (Sigma-

Aldrich) pela via intraperitoneal. O curso clínico da doença foi acompanhado por 30 dias e 

avaliado diariamente, com base na seguinte escala:  

0 - sem sinais de doença;  

1 - perda de tônus da cauda;  

2 - perda de tônus na cauda e fraqueza dos membros posteriores;  

3 - perda de tônus na cauda e paralisia dos membros posteriores;  

4 - perda de tônus na cauda, paralisia dos membros posteriores e paralisia parcial dos 

membros anteriores;  

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

eutanasiados). 

Todas as etapas desse procedimento foram realizadas com o auxílio do Dr. Leandro 

Pires Araújo no Laboratório de Neuroimunologia da Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Alexandre Salgado Basso. 
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3.18 Cultura de linfócitos provenientes dos animais com EAE para ensaio de proliferação e 

coleta de sobrenadante para dosagem de citocinas  

Trinta dias após a indução da EAE, os baços dos animais foram coletados em 

condições assépticas, transferidos para um tubo contendo 5 mL de RPMI 1640 e processados 

conforme descrito no item 3.4. Suspensões celulares contendo 1 x 106 células/mL (para o 

ensaio de proliferação celular) e 5 x 106 células/mL (para a dosagem de citocinas) 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 (100 µg/mL - 

concentração final), diluídos em meio completo. Após 48 horas de incubação a 37 ºC e 5% 

CO2, 25 µL de resazurina 0,01% foram adicionadas em todos os poços da placa de cultura 

preparada para análise da proliferação celular. 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 foi avaliada pela 

subtração dos valores obtidos entre a D.O. das duas leituras. Concomitantemente, as placas de 

culturas preparadas com 5 x 105 células/poço foram centrifugadas a 300 g por 10 minutos a 

4 ºC e o sobrenadante foi coletado, transferido para uma nova placa e utilizado posteriormente 

para a dosagem das citocinas IL-4, IL-5, IL-17 e IFN-, conforme descrito no item 3.12. 

 

3.19 Análise estatística dos resultados 

A análise estatística das diferenças entre as médias dos grupos experimentais foi feita 

utilizando-se teste t de Student (nos experimentos com apenas 2 grupos experimentais) ou 

análise de variância (ANOVA), usando Tukey como pós-teste (nos experimentos com 3 ou 

mais grupos experimentais), com significância mínima estabelecida em p  0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Efeito do EGS de A. aegypti na produção de NO e citocinas por macrófagos peritoneais 

estimulados com LPS e IFN- 

Nosso experimento inicial teve como objetivo avaliar se a presença do EGS de A. 

aegypti em culturas de macrófagos seria capaz de alterar a produção de óxido nítrico (NO) 

produzido por macrófagos ativados. Para tanto, macrófagos peritoneais de camundongos 

C57BL/6 foram coletados conforme descrito em Material e Métodos, pré-incubados com 

diferentes concentrações de EGS por 1 hora e estimulados com LPS e IFN-γ por 6 h, para 

dosagem de TNF-, e por 48 horas para dosagem de NO e demais citocinas. A Figura 4A 

mostra que macrófagos mantidos em meio somente ou na presença de EGS de A. aegypti 

produzem quantidades praticamente indetectáveis de NO (Figura 4A). Por outro lado, quando 

essas células foram estimuladas com LPS e IFN- houve produção significativa desse 

mediador em relação ao grupo controle (meio somente). A presença da concentração mais alta 

de EGS de A. aegypti (40 g/mL) na cultura de macrófagos ativados foi capaz de diminuir 

significativamente a produção de NO em comparação ao grupo LPS + IFN-. Por essa razão 

na maior parte dos experimentos a seguir, essa foi a concentração escolhida para as 

avaliações. 

Avaliamos a seguir a produção das citocinas IL-6 (Figura 4B), IL-12p70 (Figura 4C), 

TNF-α (Figura 4D) e IL-10 (Figura 4E) nos sobrenadantes de cultura de células incubadas nas 

mesmas condições. Observamos que os macrófagos mantidos em meio somente ou na 

presença de EGS de A. aegypti produzem quantidades baixas de todas as citocinas avaliadas e 

a ativação com LPS e IFN- induz produção significativa das mesmas. Porém, enquanto a 

produção de IL-6 e IL-12 é diminuída na presença do EGS nas culturas de macrófagos 

ativados (Figuras 4B e 4C, respectivamente), o mesmo não ocorreu com relação à produção 

de TNF-α (Figura 4D). E no caso da IL-10, a presença do EGS nas mesmas condições induziu 

aumento da produção dessa citocina (Figura 4E). 

Vale ressaltar que obtivemos resultados semelhantes utilizando macrófagos da 

linhagem BALB/c (dados não mostrados). Além disso, houve bastante variabilidade ao longo 

dos ensaios (comentado em mais detalhes na discussão da tese), sendo que o fenótipo mais 

robusto presente em todos os experimentos realizados foi a inibição da IL-6. 
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Figura 4 - Efeito do EGS de A. aegypti na produção de NO e das citocinas IL-6, IL-12p70, 

TNF-α e IL-10 produzidas por macrófagos peritoneais estimulados com LPS e IFN-γ. 

Macrófagos peritoneais elicitados por tioglicolato foram coletados e cultivados conforme descrito 

em Material e Métodos. As células em cultura foram pré-incubadas o EGS (1 a 40 µg/mL - 

concentração final para NO; 40 µg/mL para as citocinas) por 1 hora e, em seguida, estimuladas 

com LPS e IFN-γ (10 ng/mL de cada - concentração final) por 6 horas (TNF-α) ou 48 horas 

(demais mediadores). (A) A produção de NO foi estimada indiretamente pela reação de Griess. A 

determinação de (B) IL-6; (C) IL-12p70, (D) TNF-α; (E) IL-10, foi realizada por ELISA. 

Resultados expressos como média ± SEM. *p ≤ 0,05 versus grupo controle (incubadas apenas com 

meio); # p ≤ 0,05 versus grupo “LPS + IFN-γ”. 
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4.2 Enriquecimento da cultura de macrófagos peritoneais 

Como o modelo de elicitação de macrófagos peritoneais por tioglicolato apresenta 

outras populações de células contaminantes (comentado em mais detalhes na Discussão da 

tese) e temos como objetivo central do nosso trabalho estudar o efeito do EGS apenas em 

macrófagos, realizamos algumas alterações no nosso protocolo de cultivo das células com o 

intuito de enriquecer essa população celular e evitar possíveis artefatos experimentais. Para 

tanto, células presentes na cavidade peritoneal de animais inoculados com tioglicolato foram 

coletadas e incubadas em meio RPMI 1640 por 2 horas para adesão dos macrófagos em duas 

placas preparadas da mesma maneira. Após esse período, os poços de ambas as placas foram 

lavados com PBS aquecido e as células aderentes foram incubadas overnight em meio 

completo. No dia seguinte, uma placa não foi manipulada (grupo “1 X”) e a outra placa foi 

submetida a uma nova etapa de lavagem com PBS aquecido, seguido de incubação com meio 

completo (grupo “2 X”). Após 48 horas, a expressão dos marcadores F4/80 e CD19 foi 

avaliada por citometria de fluxo. Observamos que na placa submetida a apenas uma lavagem, 

a população de células F4/80+ recuperadas representava aproximadamente 75% do total, 

enquanto que na placa submetida a duas lavagens, essa proporção chegou a aproximadamente 

90% (Figura 5A) e essa diferença foi estatisticamente significativa (Figura 5B). De maneira 

inversa, a população CD19+ representou aproximadamente 16% do total de células 

recuperadas da placa submetida a apenas 1 lavagem ao passo que na placa submetida a 2 

lavagens, essa proporção caiu para 2% (Figura 5A), sendo que essa diferença também foi 

estatisticamente significativa (Figura 5C). Confirmamos dessa maneira, que foi possível o 

enriquecimento da cultura de macrófagos, uma vez que a segunda lavagem proporcionou 

aumento da porcentagem de macrófagos e a diminuição da porcentagem de outros tipos 

celulares coletados durante a lavagem do peritôneo. 

Realizamos também uma comparação das células recuperadas após o protocolo de 

enriquecimento (grupo 2x) com aquelas recém-coletadas da cavidade peritoneal de 

camundongos inoculados com tioglicolato (grupo LCP - lavado da cavidade peritoneal). 

Observamos que, dentre as células do grupo LCP, quase 80% são células F4/80+, enquanto as 

células recuperadas após o protocolo de 2 lavagens representam mais de 95% do total de 

células (Figura 6A), sendo essa diferença estatisticamente significativa (Figura 6B). De 

maneira inversa e corroborando o experimento da Figura 5, a porcentagem relativa de 

linfócitos B diminui bastante após o protocolo de 2 lavagens, quando comparado com as 
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células do grupo LCP (Figura 6A) e essa diferença também é estatisticamente significativa 

(Figura 6C). Além disso, a expressão de F4/80 está consideravelmente aumentada nas células 

em cultura após duas lavagens, apresentando uma MFI sete vezes maior do que aquela 

observadas em células do grupo LCP (Figura 6D), enquanto não foram observadas diferenças 

na MFI das populações de linfócitos B nas duas situações (Figura 6E). 

Apesar do protocolo de enriquecimento ter funcionado a contento para nossas 

necessidades, procuramos conhecer um pouco melhor as populações de linfócitos B presentes 

nas duas situações e para isso, utilizamos marcadores que definem as populações de células 

B1a (CD19+/CD23-/CD5+) e B1b (CD19+/CD23-/CD5-). A Figura 7A mostra que a população 

de células CD19+ como um todo está reduzida no grupo que sofreu 2 lavagens, em 

comparação com as células recém-coletadas do peritônio (grupo LCP), mais uma vez 

mostrando a efetividade do protocolo em reduzir células que não são macrófagos. Em termos 

de porcentagem relativa, as células B1a estão presentes em menor proporção no grupo que 

recebeu 2 lavagens, quando comparado às células do grupo LCP (Figura 7B) e o oposto 

ocorre para as células B1b (Figura 7C). 
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Figura 5 - Enriquecimento da cultura de macrófagos peritoneais. Macrófagos peritoneais 

elicitados por tioglicolato foram coletados e cultivados conforme descrito em Material e Métodos. 

As células em cultura foram submetidas à uma (1 X) ou duas (2 X) lavagens com PBS aquecido e 

cultivadas em meio completo por 48 horas. (A) As células aderentes foram coletadas e a expressão 

de F4/80 e CD19 foi avaliada por citometria de fluxo; (B) Porcentagem relativa de macrófagos; 

(C) Porcentagem relativa de linfócitos B. Resultados expressos como média ± SEM. *p ≤ 0,05 

versus grupo “1 X”. 
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Figura 6 - Comparação do fenótipo das células elicitadas por tioglicolato presentes na 

cavidade peritoneal de camundongos C57BL/6 e das células recuperadas após protocolo de 

enriquecimento. Células peritoneais elicitadas por tioglicolato foram coletadas e cultivadas 

conforme descrito em Material e Métodos. As células em cultura foram submetidas a duas 

lavagens (2 X) com PBS aquecido e cultivadas em meio completo por 48 horas. Células recém-

coletadas do peritôneo de animais inoculados com tioglicolato 3% quatro dias antes do dia do 

experimento também foram marcadas para análise por citometria de fluxo (LCP). (A) As células 

aderentes foram coletadas e a expressão de F4/80 e CD19 foi avaliada por citometria de fluxo; (B) 

Porcentagem relativa de macrófagos; (C) Porcentagem relativa de linfócitos B; (D) Mediana da 

intensidade de fluorescência (MFI) dos macrófagos; (E) Mediana da intensidade de fluorescência 

(MFI) dos linfócitos B. Resultados expressos como média ± SEM. *p ≤ 0,05 versus grupo “LCP”. 

*p ≤ 0,05 versus grupo “LCP”. 
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Figura 7 - Comparação do fenótipo dos linfócitos B elicitados por tioglicolato presentes na 

cavidade peritoneal de camundongos C57BL/6 e das células recuperadas após protocolo de 

enriquecimento. Células peritoneais elicitadas por tioglicolato foram coletadas e cultivadas 

conforme descrito em Material e Métodos. As células em cultura foram submetidas a duas 

lavagens (2 X) com PBS aquecido e cultivadas em meio completo por 48 horas. Células recém-

coletadas do peritôneo de animais inoculados com tioglicolato 3% quatro dias antes do dia do 

experimento também foram marcadas para análise por citometria de fluxo (LCP). (A) As células 

aderentes foram coletadas e a expressão de CD23 e CD5 foi avaliada em células CD19+ por 

citometria de fluxo; (B) Porcentagem relativa de linfócitos B1a; (C) Porcentagem relativa de 

linfócitos B1b. Resultados expressos como média ± SEM. *p ≤ 0,05 versus grupo “LCP”. 
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4.3 Efeito do EGS de A. aegypti no fenótipo e no metabolismo de macrófagos peritoneais e 

linfócitos 

Nossos resultados iniciais mostram que o EGS de A. aegypti apresenta um efeito 

anti-inflamatório nos ensaios de ativação de macrófagos. Entretanto, não é possível afirmar 

que as alterações observadas são a consequência da modulação direta induzida pelo EGS nos 

macrófagos ou se o EGS estaria induzindo morte nestas células. Como diversos trabalhos já 

mostraram que componentes salivares do mosquito são capazes de causar morte em linfócitos 

(CROSS et al., 1994; WANASEN et al., 2004; WASSERMAN et al., 2004; BIZZARRO et 

al., 2013), avaliamos o fenótipo e a o metabolismo da população de macrófagos por diferentes 

ensaios, comparando-os com os mesmos parâmetros em linfócitos de baço nas mesmas 

condições experimentais, conforme descrito em Material e Métodos.  

Inicialmente, utilizamos a citometria de fluxo para uma análise preliminar do fenótipo 

celular, avaliando apenas parâmetros de tamanho (FSC) e complexidade interna (SSC) das 

células. As células foram incubadas com diferentes concentrações de EGS por 1 hora e 

ativadas por 48 horas (macrófagos com LPS + IFN- e linfócitos com Con A). A Figura 8A 

mostra que a presença do EGS na cultura de macrófagos, mesmo nas concentrações mais 

altas, não alterou a porcentagem de células delimitadas na região (“gate”) que exclui os debris 

celulares. Ao contrário, observamos que a porcentagem de linfócitos presentes nessa mesma 

região delimitada diminuiu na presença do EGS na cultura de maneira concentração-

dependente (Figura 8B). 

A seguir, realizamos um ensaio utilizando resazurina, um indicador de metabolismo 

celular, para avaliar esse parâmetro em ambos os tipos celulares. Observamos que nenhuma 

das concentrações de EGS afetou a atividade metabólica dos macrófagos (Figura 9A), ao 

passo que em linfócitos incubados nas mesmas condições, a presença do EGS foi capaz de 

diminuir significativamente o metabolismo dessas células, também de maneira 

concentração-dependente, já a partir da concentração de 1 g/mL (Figura 9B). 

Para verificar se as diferenças observadas na atividade metabólica seriam decorrentes 

de uma interferência na ativação celular ou da morte das células, analisamos também 

expressão de fosfatidilserina na superfície dessas células, através da marcação com anexina V, 

como um indicativo de morte celular. A Figura 10 mostra que a incubação com EGS induziu 

um aumento na marcação de anexina V em linfócitos T. Esse aumento foi significativo nos 

linfócitos incubados com ambas as concentrações de EGS empregadas (10 e 40 g/mL) em 
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relação ao grupo incubado apenas com meio  (Figura 10A), corroborando com os dados 

publicados pelo nosso grupo (BIZZARRO et al., 2013). A incubação com EGS também 

aumentou a marcação com anexina V nos linfócitos B, mas apenas nas amostras incubadas 

com 40 g/mL de EGS houve diferença estatística em relação ao grupo controle (Figura 10B). 

Quando analisamos os macrófagos, não observamos diferenças estatisticamente significativas 

entre o grupo controle e os grupos incubados com EGS (Figura 10C).  

Em resumo, esses dados mostram que a presença de EGS de A. aegypti nas culturas de 

macrófagos não afeta o metabolismo e viabilidade dessas células. 
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Figura 8 - Efeito do EGS de A. aegypti no fenótipo de macrófagos peritoneais e linfócitos. 

Macrófagos peritoneais elicitados por tioglicolato e células do baço foram coletados e cultivados 

conforme descrito em Material e Método. Ambas os tipos celulares foram pré-incubados com EGS 

(1, 5, 10, 20 e 40 µg/mL) e estimulados com LPS e IFN- (10 ng/ml cada - macrófagos) e Con A 

(0,5 g/mL - linfócitos). Após 48 horas, macrófagos (A) e linfócitos (B) foram coletados e 

analisados por citometria de fluxo.  
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Figura 9 - Efeito do EGS de A. aegypti no metabolismo de macrófagos peritoneais e 

linfócitos. Macrófagos peritoneais elicitados por tioglicolato e células do baço foram coletados e 

cultivados conforme descrito em Material e Método. Ambas os tipos celulares foram 

pré-incubados com EGS (1, 5, 10, 20 e 40 µg/mL) e estimulados com LPS e IFN- (10 ng/ml cada 

- macrófagos) e Con A (0,5 g/mL - linfócitos). Concomitantemente, foram adicionados 25 

µl/poço de resazurina a 0,01% às culturas de macrófagos e linfócitos ativados. Após 48 horas, foi 

realizada a leitura da placa de cultura a 570 e 600 nm para análise da viabilidade celular de 

macrófagos (A) e linfócitos (B). Resultados expressos como média ± SEM. *p ≤ 0,05 versus “-”. 
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Figura 10 - Marcação de anexina V em linfócitos de baço e macrófagos peritoneais de 

camundongos C57BL/6 incubados com EGS de A. aegypti. Macrófagos peritoneais elicitados 

por tioglicolato e células totais do baço foram coletados e cultivados como descrito em Material e 

Métodos. Macrófagos e células totais do baço foram transferidas para tubos de cultura onde foram 

incubadas com meio somente ou EGS (concentração final de 10 e 40 g/mL) por 4 h. Após esse 

período, as células foram coletadas e incubadas com anticorpos anti-CD3, anti-CD19, anti-F4/80, 

anti-CD11b e anexina V e analisadas por citometria de fluxo. Avaliação da expressão de anexina 

V em (A) linfócitos T; (B) linfócitos B; (C) macrófagos. *p ≤ 0,05 versus grupo “-”, #p ≤ 0,05 

versus grupo “10”. 
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4.4 Efeito do EGS na expressão da enzima iNOS e do fator de transcrição NF-kB 

fosforilado em macrófagos estimulados com LPS e IFN- 

Após observar que o EGS era capaz de modular a resposta de macrófagos peritoneais 

estimulados com LPS e IFN- e que essa atividade não está associada a alterações de 

viabilidade nas células, decidimos estudar mais a fundo o fenótipo observado. Para isso, 

avaliamos a expressão intracelular de iNOS e de NF-B fosforilado por Western Blot como 

uma maneira de confirmar, respectivamente, o mecanismo de diminuição da produção de NO 

e das citocinas inflamatórias avaliadas. 

Macrófagos incubados somente com meio ou com EGS não expressaram níveis 

detectáveis da enzima iNOS. Por outro lado, a estimulação dessas células com LPS e IFN- 

induziu expressão significativa dessa enzima em relação ao grupo controle e a do EGS antes 

do estímulo diminuiu significativamente essa expressão (Figuras 11A e 11B). Avaliamos 

também a expressão da subunidade p65 do NF-kB nessas mesmas condições. Nas células 

incubadas com meio ou EGS foi possível detectar uma expressão constitutiva deste fator de 

transcrição (Figura 11C). No entanto, a expressão de NF-kB foi muito maior nas células 

estimuladas com LPS e IFN- e a mesma também diminuiu significativamente nas amostras 

que foram pré-incubadas com EGS antes da estimulação (Figura 11D).  
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Figura 11 - Efeito do EGS na expressão de iNOS e NF-kB fosforilado em macrófagos 

estimulados com LPS e IFN-γ. Macrófagos peritoneais elicitados por tioglicolato foram coletados 

e cultivados conforme descrito em Material e Métodos. Em seguida, as células em cultura foram 

pré-incubados com meio ou EGS (40 µg/mL) por 1 hora e, após esse período, as células foram 

estimuladas com LPS e IFN-γ (10 ng/mL cada) por 30 min e 24 horas para análise da expressão 

proteica de NF-kB fosforilado e iNOS, respectivamente. Grupos controle foram incubados apenas 

com meio completo ou EGS. Após o tempo determinado, as células foram lisadas e a expressão de 

iNOS (A) e NF-kB (C) foi analisada por Western Blot. A expressão relativa foi determinada por 

densitometria e os resultados foram apresentados em porcentagem em relação ao controle, sendo o 

controle (meio) equivalente a 100%. iNOS (B) e NF-B (D). *p ≤ 0,05 versus grupo “-”, #p ≤ 0,05 

versus grupo “LPS + IFN-”. 
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4.5 Efeito do EGS na polarização de macrófagos para o perfil M1 e M2  

Como foram observadas diferenças significativas na produção de NO e de algumas 

citocinas pró-inflamatórias na presença do EGS de A. aegypti na cultura de macrófagos, 

sugerindo que os componentes salivares do mosquito afetam a polarização para o perfil M1, 

decidimos investigar se a presença dos componentes salivares do mosquito estaria polarizando 

diretamente os macrófagos peritoneais para o perfil M2 ou mesmo afetando a polarização 

induzida por citocinas. Levando em consideração que macrófagos M1 produzem altas 

quantidades de NO e que macrófagos M2 expressam arginase 1 (Murray e Wynn, 2011), 

utilizamos, respectivamente, a produção de NO e ureia como parâmetros para classificação de 

macrófagos M1 e M2, como descrito em Material e Métodos. A Figura 12A mostra que 

células polarizadas para o perfil M1 produzem NO e a presença de EGS na cultura é capaz de 

reduzir a produção desse mediador, reproduzindo nossos dados anteriores. Como esperado, 

células não polarizadas ou polarizadas para o perfil M2 não produzem níveis detectáveis de 

NO, na presença ou ausência do EGS. Por outro lado, macrófagos polarizados para o perfil 

M2 produzem níveis significativos de ureia e a presença de EGS na cultura não afeta essa 

produção (Figura 12B). Nestas mesmas células, a produção de ureia, embora mais baixa, 

ainda é detectável nos grupos incubados com meio apenas ou polarizadas para o perfil M1 e a 

presença do EGS também não interfere com essa produção (Figura 12B).  

Avaliamos a seguir, por Western Blot, se a pré-incubação com EGS poderia alterar a 

expressão de arginase-1 e do receptor de manose (MRC-1), proteínas intracelulares 

envolvidas na polarização de macrófagos para o perfil M2. No caso da arginase-1 foi 

observada uma expressão constitutiva dessa enzima nas amostras do grupo controle e 

polarizadas para o perfil M1, não havendo diferenças nas amostras incubadas com meio ou 

com EGS. A polarização das células para o perfil M2, induziu uma expressão maior e 

significativa dessa enzima quando comparada aos demais grupos, no entanto, não observamos 

diferença entre essa expressão na presença de meio ou de EGS (Figuras 13A e 13B). Em 

relação à expressão de MRC-1, observamos um fenótipo bastante semelhante ao da arginase, 

com expressão constitutiva do receptor nas amostras dos grupos não polarizados ou 

polarizados para o perfil M1 e sem diferenças na presença de EGS. Da mesma maneira, nas 

amostras do grupo polarizado para o perfil M2, houve expressão significativa dessa proteína 

quando comparado com os demais grupos, mas novamente não houve diferença significativa 

entre os grupos incubados com meio ou com EGS (Figuras 13C e 13D). 
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Figura 12 - Efeito do EGS na polarização de macrófagos peritoneais para o perfil M1 ou M2. 

Macrófagos peritoneais elicitados por tioglicolato foram coletados e cultivados conforme descrito 

em Material e Métodos. Em seguida, as células em cultura foram pré-incubadas com EGS 

(40 µg/mL) por 1 hora e, após esse período, foram estimuladas com LPS e IFN-γ (10 ng/mL cada), 

para indução do perfil M1, ou com IL-4 (20 ng/mL), para indução do perfil M2. Após 48 horas, o 

sobrenadante da cultura foi utilizado para análise indireta da produção de NO pela Reação de 

Griess (A) e as células foram lisadas para posterior análise da atividade da arginase como descrito 

por Chang et al. (1998) (B). Resultados expressos como média ± SEM. *p ≤ 0,05 versus respectivo 

grupo “-”; #p ≤ 0,05 versus grupo “Meio” nas mesmas condições. 
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Figura 13 - Expressão de arginase 1 e MRC-1 em macrófagos peritoneais polarizados para o 

perfil M1 e M2. Macrófagos peritoneais elicitados por tioglicolato foram coletados e cultivados 

conforme descrito em Material e Métodos. Em seguida, as células em cultura foram pré-incubadas 

com EGS (40 µg/mL) por 1 hora e, após esse período, os macrófagos foram estimulados com LPS 

e IFN-γ (10 ng/mL cada) para indução do perfil M1 ou com IL-4 (20 ng/mL) para indução do 

perfil M2 por 24 horas. O grupo controle foi incubado apenas com meio completo. Após o período 

indicado, o sobrenadante coletado após lise das células foi utilizado para análise da expressão de 

(A) Arginase-1 e (C) e MRC 1 por Western Blot. A expressão relativa foi determinada por 

densitometria e os resultados foram apresentados em porcentagem em relação ao controle, sendo o 

controle equivalente a 100%. (B) Arginase-1 e (D) MRC-1. Resultados expressos como média ± 

SEM. *p ≤ 0,05 versus “Meio”. 
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4.6 Ensaio de ligação da IL-6 ao EGS 

Embora os resultados obtidos nos ensaios anteriores tenham sido consistentes em 

todas as repetições, dentre todos os outros mediadores analisados, a inibição da produção de 

IL-6 sempre foi o fenótipo mais robusto. Assim, o nosso próximo passo foi investigar se essa 

diminuição seria causada pela ligação desta citocina à alguma proteína presente no EGS, 

causando assim um artefato experimental. Para isso, padronizamos ensaios de ELISA tendo 

como base diversos artigos que avaliaram a presença de ligantes de citocinas na saliva de 

carrapatos (GILLESPIE et al., 2001; HAJNICKÁ et al., 2001; KONÍK et al., 2006).  

Em uma primeira abordagem, poços de placas de ELISA foram sensibilizados com 

anticorpo anti-IL-6 e, posteriormente, receberam uma diluição seriada de IL-6 recombinante 

preparada em tampão contendo PBS e 10% de SFB apenas ou pré-incubadas com 3 

concentrações diferentes de EGS de A. aegypti (ensaio de interferência de ligação ao 

anticorpo). A presença de EGS não interferiu na detecção desta citocina no ensaio de ELISA, 

visto que os valores de detecção das amostras de IL-6 recombinante incubadas com EGS 

foram praticamente os mesmos observados para a amostra incubada apenas com tampão 

(Figura 14A). 

Em uma outra abordagem, poços de placas de ELISA foram sensibilizados com 

anticorpo anti-IL-6 ou com EGS e, posteriormente, ambos receberam uma diluição seriada de 

IL-6 recombinantes (ensaio de ligação direta). Nestas condições, a IL-6 foi detectada nos 

poços sensibilizados com anticorpo para esta citocina, como esperado. Porém, não foi 

possível detectar a citocina quando a sensibilização da placa foi realizada com EGS (Figura 

14B). 
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Figura 14 - Teste de ligação do EGS de A. aegypti a IL-6. (A). Diferentes concentrações de EGS 

de A. aegypti foram pré-incubadas com diluições seriadas de IL-6 recombinante por 15 minutos a 

37 ºC. Em seguida, as amostras foram transferidas para poços de uma placa de ELISA que foram 

incubados overnight com anticorpo anti-IL-6. Um controle da curva de IL-6 (sem a presença de 

EGS) foi realizada nas mesmas condições. (B). Poços de uma placa de ELISA foram 

sensibilizadas overnight com EGS (10 µg/mL) ou anticorpo anti-IL-6. No dia seguinte, a placa foi 

incubada com diluições seriadas de IL-6 recombinante. A detecção da IL-6 foi realizada por 

ELISA conforme descrito em Material e Métodos. Resultados expressos como média ± SEM. 
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4.7 Caracterização da(s) molécula(s) inibidora(s) de IL-6 presente(s) no EGS de A. aegypti  

Uma vez descartada a possibilidade de ligação do EGS de A. aegypti a IL-6, 

realizamos ensaios funcionais para identificar o(s) componente(s) salivar(es) responsável(is) 

pela diminuição da produção dessa citocina em macrófagos ativados por LPS e IFN- 

pré-incubados com os componentes salivares do mosquito. Para isso, o EGS foi fracionado 

por cromatografia de gel filtração (peneira molecular), macrófagos peritoneais foram 

incubados com cada uma das frações obtidas e, em seguida, estimulados com LPS e IFN-, 

como descrito em Material e Métodos. A linha pontilhada na Figura 15A indica a produção da 

IL-6 por macrófagos incubados com cada fração e a linha contínua corresponde ao 

cromatograma dos componentes eluídos. Este ensaio revelou um pico de atividade na fração 

12 que foi identificada como sendo a principal responsável pela inibição da produção da IL-6.  

Para determinar se o material biologicamente ativo poderia ser refracionado por uma 

cromatografia de fase reversa, realizamos um teste onde incubamos o EGS com acetonitrila e 

TFA, reagentes necessários para a diluição e eluição das frações neste procedimento. A Figura 

15B mostra que o EGS bruto utilizado nas mesmas condições dos ensaios anteriores diminuiu 

significativamente a produção de IL-6 por macrófagos ativados com LPS e IFN-. O mesmo 

foi observado na amostra de EGS que foi liofilizada e ressuspendida em meio de cultura. 

Porém, esse efeito não se manteve quando o EGS foi previamente incubado com acetonitrila 

+ TFA, liofilizado e ressuspendido em meio de cultura e, posteriormente, adicionado à cultura 

de macrófagos.  

Este resultado indicou que não seria possível refracionar a fração biologicamente ativa 

por cromatografia de fase reversa. Por esse motivo, decidimos tentar fazer a caracterização 

diretamente a partir das frações eluídas na cromatografia de gel filtração mostradas na Figura 

15A). Assim, três frações foram selecionadas para análise por espectrometria de massa: a 

fração biologicamente ativa (Fração 12) e duas frações laterais, com atividade apenas parcial 

(Frações 11 e 13). Os dados obtidos na espectrometria de massa foram analisados por 

bioinformática, na qual os componentes detectados em cada fração foram comparados com 

uma base de dados contendo o genoma do mosquito e o transcriptoma de glândulas salivares 

de A. aegypti. Com base no perfil de abundância relativa, encontramos nove proteínas e, 

dentre elas, três possíveis candidatos nos quais a quantificação se correlacionou com a 

atividade de interesse, ou seja, três proteínas se enquadravam no perfil esperado por 
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apresentarem uma abundância relativa maior na fração 12 e pouca ou nenhuma abundância 

relativa nas frações 11 e 13 (Figura 16). Nomeamos essas proteínas apenas como “Candidato 

1”, “Candidato 2” e “Candidato 3” e todos eles representam proteínas com massa molecular 

inferior a 100 kDa. Como nosso trabalho de pesquisa ainda está em desenvolvimento, por 

motivo de sigilo, optamos por não apresentar ainda a identidade dos transcritos encontrados 

na análise. 
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Figura 15 - Fracionamento do EGS de A. aegypti por HPLC e avaliação de sua atividade 

biológica na presença de acetonitrila e TFA. Um miligrama do EGS foi fracionado por HPLC 

utilizando uma coluna Yarra SEC-4000. A linha contínua representa o cromatograma e 

corresponde às frações eluídas. A linha pontilhada representa a produção de IL-6 por macrófagos 

peritoneais estimulados com LPS e IFN-γ (10 ng/mL de cada) na presença de cada fração e as 

setas indicam as amostras analisadas por espectrometria de massa (A). Macrófagos peritoneais 

elicitados por tioglicolato foram coletados e cultivados conforme descrito em Materiais e Métodos. 

Em seguida, as células em cultura foram pré-incubados por 1 hora com EGS (40 µg/mL) em 

diferentes condições. Conforme indicado na figura, para o tratamento de alguns grupos, alíquotas 

de EGS foram pré-incubadas ou não com Acetonitrila + TFA (50%/0,01%) por 2 horas e, após 

esse período, foram liofilizadas e ressuspendidas em meio completo. Após pré-incubação dos 

macrófagos com as diferentes amostras de EGS, as células foram estimuladas com LPS e IFN-γ 

(10 ng/mL de cada) por 48 horas (B). A dosagem de IL-6 foi realizada por ELISA, como descrito 

em Material e Métodos. Resultados expressos como média ± SEM. *p ≤ 0,05 versus “Meio”; # p ≤ 

0,05 versus “LPS + IFN-γ”, & p ≤ 0,05 versus “LPS + IFN-γ + EGS”, % p ≤ 0,05 versus “LPS + 

IFN-γ + EGS”. 
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Figura 16 - Caracterização da proteína inibidora de IL-6 presente no EGS de A. aegypti. A 

abundância relativa das proteínas candidatas foi identificada por espectrometria de massa. Os 

candidatos foram indicados a partir da análise e comparação de um perfil semelhante ao 

identificado no ensaio funcional (abundância relativa maior na fração 12 e menor nas frações 11 e 

13). 
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4.8 Potencial terapêutico de um dos candidatos a inibidor de IL-6 no modelo de EAE 

Ao mesmo tempo em que os experimentos acima estavam sendo realizados, foi 

finalizada em nosso laboratório a tese do doutorando Anderson Daniel Ramos intitulada 

“Imunomodulação da encefalomielite autoimune experimental pelo extrato da glândula salivar 

de Aedes aegypti” (RAMOS, 2014). Neste trabalho foi demonstrado que o EGS do mosquito 

A. aegypti era capaz de modular consistentemente os sinais clínicos da EAE. A adição do 

EGS na emulsão preparada para induzir a doença diminuiu a incidência, retardou o 

aparecimento dos sinais clínicos e, nos poucos animais que ficaram doentes, os sintomas 

foram mais brandos do que no grupo que recebeu apenas veículo (PBS) ou uma proteína não 

relacionada (ovalbumina) na emulsão. No entanto, não foi possível caracterizar a(s) 

molécula(s) responsável(is) por essa modulação durante o desenvolvimento da tese, embora 

tenha ficado evidente que a modulação observada ocorreu na fase de indução da doença. 

Dentre os diversos mediadores e mecanismos envolvidos na iniciação e 

desenvolvimento da EAE, a IL-6 produzida pelos macrófagos (dentre outras células) é capaz 

de regular positivamente a expressão de MHC de classe II, além de recrutar e ativar células 

inflamatórias (DIAB et al., 1997; SAMOILOVA et al., 1998). Um estudo utilizando 

camundongos deficientes em IL-6 mostrou que esses animais foram resistentes à indução 

ativa da EAE, mas desenvolveram a doença quando tratados com IL-6 durante a fase 

pré-clínica, sugerindo assim um papel importante dessa citocina no desenvolvimento da 

doença (OKUDA et al., 1999). Além disso, a IL-6 juntamente com o TGF-, são as citocinas 

responsáveis pela diferenciação de linfócitos T CD4+ efetores para o perfil Th17 de resposta 

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

dos padrões de resposta imune responsáveis pela EAE. Por essa razão, decidimos avaliar se o 

fenótipo mais brando observado na EAE em animais que receberam o EGS de A. aegypti 

estaria relacionado com a regulação de IL-6 pelo extrato e com um dos candidatos 

identificados. 

Inicialmente, avaliamos se o efeito protetor do EGS estaria presente na fração de alta 

massa molecular ( 100 kDa), onde encontra-se o componente capaz de induzir a morte de 

linfócitos (BIZZARRO et al., 2013), ou na fração de baixa massa molecular ( 100 kDa) onde 

a(s) molécula(s) responsável(veis) pela inibição de IL-6 foi(foram) identificada(s) por 

espectrometria de massa. Para isso separamos o EGS em frações com massa molecular maior 

e menor do que 100 kDa utilizando filtros moleculares, conforme descrito em Material e 
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Métodos. Essas frações foram testadas nos ensaios de metabolismo celular de linfócitos, 

confirmando a atividade da fração de alta massa molecular (EGS retido) na inibição desse 

fenótipo (Figura 17A) e no ensaio de produção de IL-6 por macrófagos, confirmando a 

atividade da fração de baixa massa molecular (EGS filtrado) nesse outro fenótipo (Figura 

17B). 

A seguir, o efeito de ambas as frações foi testado no modelo de EAE através da sua 

mistura na emulsão preparada para induzir a doença, conforme descrito em Material e 

Métodos. Como pode ser observado na Figura 17C, a presença da fração de alta massa 

molecular (EGS retido) no momento da indução da doença causou uma pequena diminuição 

nos sinais clínicos avaliados ao longo do desenvolvimento da doença. Por outro lado, a 

presença da fração de baixa massa molecular (EGS filtrado) reproduziu o fenótipo já 

observado para o EGS total nesse modelo (RAMOS, 2014), prevenindo significativamente o 

desenvolvimento dos sintomas clínicos da EAE. 

Durante a análise e discussão dos resultados apresentados na Figura 17, soubemos que 

a proteína referente ao candidato 3 havia sido expressa por um dos nossos colaboradores, mas 

que não havia ainda sido encontrada uma função biológica para essa molécula. Conseguimos 

uma pequena alíquota dessa proteína e, considerando o efeito protetor tanto do EGS total de 

A. aegypti quanto de sua fração de baixa massa molecular no modelo de EAE, além do fato do 

candidato 3 ter sido uma das proteínas identificadas na fração de baixa massa molecular onde 

estava presente o efeito de diminuição da produção de IL-6 por macrófagos, decidimos 

investigar se essa molécula seria capaz de modular a doença. Por termos bastante claros quais 

são os efeitos do EGS bruto no desenvolvimento da EAE quando o mesmo é inoculado no 

momento da indução da doença (RAMOS, 2014) não adicionamos este grupo experimental no 

ensaio. Assim, observamos que a presença do candidato 3 na emulsão também foi capaz de 

modular os sintomas clínicos da doença, induzindo um atraso no desenvolvimento da doença 

e uma diminuição significativa dos sinais clínicos em relação ao grupo controle (Figura 18). A 

Tabela 3 apresenta as diferenças observadas entre os diversos parâmetros clínicos avaliados 

nos animais dos dois grupos experimentais. Enquanto o grupo controle positivo (onde a 

emulsão recebeu apenas PBS) apresentou 90% de incidência da doença, o grupo que recebeu 

o candidato 3 junto com a emulsão a incidência foi de apenas 30%. No grupo controle 

positivo, os sinais clínicos da doença começaram a aparecer no 13º dia, enquanto que o grupo 

inoculado com o candidato 3 apresentou um atraso nesse parâmetro e o início dos sinais 

clínicos foram observados somente 16 dias após a indução da doença. O pico da doença 
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também foi diferente entre os dois grupos, acontecendo no 18º dia no grupo controle e no 23º 

dia no grupo inoculado com o candidato 3. E, finalmente, o dado mais contundente foi que a 

escala máxima observada no pico da doença para o grupo controle foi de 3,15 ± 0,35, 

enquanto no grupo que recebeu a proteína de interesse foi de apenas 0,35 ± 0,23. Em 

conjunto, esses dados sugerem que, de alguma maneira, o candidato 3 é capaz de interferir no 

desenvolvimento da EAE. 

Ao final do período de avaliação dos sinais clínicos da doença, avaliamos a 

proliferação e a produção de citocinas por células de baço dos animais, estimuladas de 

maneira policlonal (Con A) ou antígeno-específica (MOGp35-55) in vitro (processo chamado de 

“recall response”). Nas culturas incubadas apenas com meio completo (controle negativo), 

pouca ou nenhuma proliferação foi observada nas células provenientes dos animais que 

receberam PBS ou o candidato 3 na emulsão de indução da doença. No entanto, ao serem 

estimuladas com Con A, as células de ambos os grupos apresentaram proliferação 

significativa, porém, sem diferença estatística entre os mesmos. Resultado semelhante foi 

observado quando células provenientes dos dois grupos foram estimuladas in vitro com 

MOGp35-55 (Figura 19A). Em seguida, avaliamos a produção de citocinas do padrão Th1 

(IFN-γ), Th2 (IL-4 e IL-5) e Th17 (IL-17A) no sobrenadante de cultura dessas células. Os 

resultados obtidos mostram que as células de animais de ambos os grupos incubadas com 

meio de cultura somente produziram níveis muito baixos ou indetectáveis de todas as 

citocinas testadas. Com relação a produção de IL-4, a estimulação com Con A induziu níveis 

próximos ao limite de detecção do ensaio, enquanto a estimulação antígeno-específica foi 

capaz de induzir uma produção pequena, porém significativa da citocina. Porém, não foram 

detectadas diferenças significativas entre os grupos experimentais (Figura 19B). No caso da 

IL-5, tanto a estimulação policlonal quanto antígeno específica foram capazes de induzir a 

produção da citocina. Porém, novamente, não observamos diferenças estatísticas nos níveis 

dessa citocina em células provenientes de animais de ambos os grupos experimentais (Figura 

19C). Para IL-17 e IFN- (Figuras 19D e 19E, respectivamente), um fenótipo bastante 

parecido foi observado, com produção significativa de ambas as citocinas por células dos 

grupos experimentais estimuladas com Con A, porém sem diferença significativa entre os 

grupos. Por outro lado, a estimulação antígeno-dependente induziu a produção significativa 

tanto de IL-17 quanto de IFN-, porém essa produção foi significativamente menor nas 

células dos animais que receberam o candidato 3 na emulsão quanto comparado com as 

células de animais que receberam PBS na emulsão (Figuras 19D e 19E). Em resumo, a 
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presença do candidato 3 no momento da indução da doença foi capaz de interferir com a 

diferenciação de células para os perfis Th1 e Th17, visto pela menor produção de IFN- e 

IL-17, respectivamente. Por outro lado, não observamos diferenças com relação à proliferação 

e produção de citocinas do perfil Th2. 

 

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2 Meio

Con A

* *

#

EGS total - + -

EGS retido - - --

- -

+

EGS filtrado - - +- -

#

D
.O

. 
(5

7
0

-6
0

0
 n

m
)

0

1000

2000

3000

4000 Meio

LPS+IFN-

* *

#

#

EGS total - + -

EGS retido - - --

- -

+

EGS filtrado - - +- -

IL
-6

 (
p

g
/m

L
)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0

1

2

3

4 PBS

Dias após a imunização

EGS filtrado

EGS retido

* * * * * * * * * * * * ** **

E
s

c
a

la
 C

lí
n

ic
a

A. B.

C.

 

 

Figura 17 - Efeito das frações do EGS de A. aegypti com alta e baixa massa molecular no 

desenvolvimento da EAE. Culturas de linfócitos de baço e de macrófagos peritoneais foram 

preparadas como descrito em Material e Métodos. O efeito da presença do EGS filtrado (fração 

com  100 kDa) e do EGS retido (fração com  100 kDa) foi avaliado no ensaio de (A) 

metabolismo celular de linfócitos induzido por Con A e (B) produção de IL-6 por macrófagos 

estimulados com LPS e IFN-. (C) Camundongos C57BL/6 foram imunizados s.c. com MOGp35-55 

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

peritôneo. A emulsão foi preparada na presença de PBS, EGS filtrado (fração com  100 kDa) ou 

EGS retido (fração com  100 kDa), no equivalente a 10 µg/animal). Toxina pertussis (200 ng) foi 

administrada i.p. nos dias 0 e 2 após a imunização. Os quadrados pretos indicam o grupo controle 

(PBS), os brancos indicam o grupo que recebeu EGS retido e os cinza, o grupo que recebeu EGS 

filtrado no momento da indução da doença. 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. 
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Figura 18 - Efeito do candidato 3 no desenvolvimento da EAE. Camundongos C57BL/6 foram 

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

tuberculosis) em duas regiões do peritôneo. Em um grupo o candidato 3 foi adicionado à emulsão 

(equivalente a 5 µg/animal). Toxina pertussis (200 ng) foi administrada i.p. nos dias 0 e 2 após a 

imunização. Os círculos pretos indicam o grupo controle (PBS) e os círculos brancos, o grupo que 

recebeu o candidato 3 no momento da indução da doença. 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. 
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Tabela 3 - Parâmetros clínicos da EAE avaliados em animais controle e 

inoculados com o candidato 3 
 

 Tratamento 

Animais Incidência* 
Início dos sinais 

clínicos# 
Pico da doença$ 

Máximo escore 

clínico& 

PBS 90% 13º dia 18º dia 3,15 ± 0,35 

Candidato 3 30% 16º dia 23º dia 0,35 ± 0,23 

*Porcentagem de animais que apresentaram sinais clínicos da doença 

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

$Dia em que a maioria dos animais do grupo apresentou os sintomas mais avançados da doença 

&Escala máxima obtida pelos animais do grupo 
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Figura 19 - Proliferação e perfil de citocinas no baço dos animais imunizados com MOGp35-55 

na presença ou não do candidato 3. Camundongos C57BL/6 foram imunizados s.c. com 

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

do peritôneo. Em um dos grupos, o candidato 3 foi adicionado à emulsão (equivalente a 

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

Trinta dias após a inoculação, os animais foram sacrificados e o baço retirado para a cultura 

celular. Células (106 células/mL - proliferação e 5 x 106 células/mL - dosagem de citocinas) foram 

incubadas com meio, Con A (0,5 µg/mL) ou MOGp35-55 (100 µg/mL). A placa correspondente ao 

ensaio de proliferação foi incubada por 48 horas e, após esse período, foram adicionados 25 

µl/poço de resazurina a 0,01. Após 24 horas, foi realizada a leitura da placa a 570 e 600 nm. O 

sobrenadante da cultura celular para dosagem de citocinas foi coletado após 72 horas de cultura e a 

dosagem foi realizada por ELISA conforme descrito em “Material e Métodos”. (A) Proliferação, 

(B) IL-4, (C) IL-5, (D) IL-17 e (E) IFN-. Os resultados estão expressos como a média ± SEM. 

*p<0,05 versus respectivo grupo Meio - PBS; #p<0,05 versus respectivo grupo MOG - PBS. 



84 

 

 

5 DISCUSSÃO 

Os macrófagos apresentam um importante papel no início, manutenção e resolução de 

uma resposta inflamatória e também participam da interação vetor-hospedeiro vertebrado por 

estarem presentes na pele do hospedeiro. Como provavelmente estão dentre as primeiras 

células residentes a entrar em contato com a saliva liberada durante o repasto sanguíneo, 

decidimos investigar se esse tipo celular poderia ser afetado pelos componentes presentes na 

saliva de mosquitos A. aegypti fêmeas. Nossos dados iniciais mostram que, de fato, a presença 

do EGS em cultura de macrófagos peritoneais ativados é capaz de alterar a produção de 

diversos mediadores inflamatórios, uma vez que observamos uma diminuição na produção de 

NO, IL-6 e IL-12p70 e aumento na produção de IL-10 com a maior concentração de EGS 

utilizada nos ensaios (Figura 4). Assim como descrito para a saliva de outros artrópodes 

vetores, os componentes salivares de A. aegypti também parecem ser capazes de alterar o 

ambiente inflamatório local do hospedeiro. Nesse sentido, trabalhos realizados tanto com 

saliva de carrapatos quanto de flebótomos descrevem um efeito inibitório sobre a produção de 

NO e citocinas pró-inflamatórias em diferentes tipos celulares. A saliva do carrapato Ixodes 

scapularis, por exemplo, é capaz de inibir a produção de IL-6, IL-12p40 e TNF-α em 

macrófagos derivados de células da medula óssea estimulados tanto com LPS quanto com 

bactérias do gênero Anaplasma transmitidas por esse vetor (CHEN et al., 2012). A saliva de 

uma outra espécie de carrapato, Ixodes ricinus, também é capaz de inibir a produção de 

citocinas pró-inflamatórias produzidas por macrófagos estimulados com IFN-γ (KÝCKOVÁ e 

KOPECKÝ, 2006). Sobre à produção de NO, sabe-se que a saliva dos carrapatos 

Rhipicephalus sanguineus e I. ricinus e dos flebotomíneos Phlebotomus papatasi e Lutzomyia 

longipalpis diminuem a produção de NO em macrófagos murinos (FERREIRA e SILVA, 

1998; WAITUMBI e WARBURG, 1998; KUTHEJLOVÁ et al., 2001; NORSWORTHY et 

al., 2004).  

Recentemente, o mosquito A. aegypti esteve novamente no centro de diversas 

discussões nacionais e internacionais devido ao surto de doenças com as quais ele está 

diretamente envolvido por ser vetor primário de vírus considerados de importância médica. 

Embora os macrófagos apresentem um papel essencial na resposta contra infecções virais e o 

mosquito A. aegypti seja capaz de transmitir os arbovírus responsáveis por desencadear 

doenças como a febre amarela, a dengue, a Chikungunya e a Zika, pouco se sabe sobre a ação 

dos componentes salivares desse vetor na biologia dessas células. Devido a diminuição da 

produção de mediadores inflamatórios observada nos ensaios com macrófagos peritoneais 
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estimulados com LPS e IFN- na presença do EGS, nossos resultados iniciais mostram que os 

componentes salivares desse mosquito desempenham uma atividade moduladora relevante 

sobre estas células podendo facilitar o estabelecimento das infecções causadas por esses vírus. 

Na medida em que nos deparamos com a publicação de trabalhos demonstrando que a 

presença da saliva pode, de fato, aumentar a infectividade viral (ZEIDNER et al., 1999; 

SCHNEIDER et al., 2004; SCHNEIDER et al., 2010), essa possibilidade se torna ainda mais 

consistente. Alguns dos efeitos protetores dos macrófagos parecem ser dependentes da 

produção de intermediários reativos de nitrogênio, em especial, o NO (LIN et al., 1997) sendo 

que o trabalho de Schneider et al. (2010) é o único na literatura até o momento mostrando que 

a saliva de A. aegypti é capaz de diminuir a expressão da NO sintase. Nesse caso, a 

diminuição na produção de NO pode ter sido um dos fatores que possibilitou o aumento da 

infectividade viral observada neste trabalho. Além do efeito sobre a produção de NO, também 

vimos nos nossos ensaios que o EGS presente na cultura é capaz de alterar a produção de 

IL-6, IL-10 e IL-12p70 produzidos por macrófagos ativados. Esses dados corroboram, pelo 

menos em parte, os resultados apresentados na dissertação de Wasserman (2005) nos quais 

macrófagos murinos da linhagem J744 estimulados com LPS produzem menos IL-1, IL-6, 

IL-12 e TNF- na presença do EGS do mesmo mosquito (WASSERMAN, 2005). Apesar de 

uma certa variação entre os ensaios realizados por nós, a média de vários experimentos indica 

não ter ocorrido alteração significativa na produção de TNF- por macrófagos estimulados 

com LPS e IFN- na presença do EGS. Assim, considerando essa variação biológica, 

podemos afirmar com um bom grau de segurança que nossos resultados obtidos em relação a 

produção de NO, IL-6 e IL-12p70 corroboram com os dados apresentados nestes dois 

trabalhos mostrando que o EGS apresenta um efeito modulador nessas células.  

A cavidade peritoneal é um local de fácil acesso para a coleta de macrófagos 

residentes, no entanto, a quantidade de macrófagos presentes no peritôneo de um camundongo 

não estimulado é baixa e, muitas vezes, faz-se necessária a utilização de vários animais para 

obtenção de um número mínimo de células para a realização de um único experimento, o que 

é cada vez menos aceito do ponto de vista da ética no uso animal. Além disso, na cavidade 

peritoneal estão presentes diversas outras populações celulares além dos macrófagos. No 

peritôneo de um animal naïve, cerca de 50-60% das células residentes são células B, 

aproximadamente 30% são macrófagos e 5-10% são células T (RAY e DITTEL, 2010), 

embora essas proporções variem de acordo com a linhagem de camundongos utilizada. Para 

contornar estas dificuldades, agentes de elicitação estéreis como, por exemplo, o tioglicolato, 
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costumam ser utilizados. De fato, após estímulos como o tioglicolato, há um rápido influxo de 

neutrófilos para a cavidade peritoneal, mas essas células vão desaparecendo ao longo das 

primeiras 24 horas e após 3-4 dias estão virtualmente ausentes (LAGASSE e WEISSMAN, 

1996). Nesse período a população de macrófagos cresce aproximadamente 10 vezes (RAY; 

DITTEL, 2010) e se torna a população predominante na cavidade peritoneal, embora ainda 

seja possível encontrar aproximadamente 20% de linfócitos B (GHOSN et al., 2010). Esses 

macrófagos elicitados, também referidos como macrófagos “inflamatórios”, são 

funcionalmente diferentes das células residentes, pois apresentam uma maior capacidade 

fagocítica e explosão respiratória e também podem apresentar respostas diferentes após serem 

estimulados com citocinas. Alguns estudos também mostram que macrófagos residentes 

provenientes do lavado da cavidade pulmonar são funcionalmente diferentes dos macrófagos 

peritoneais (ZHANG et al., 2008). Uma outra maneira de se obter um número maior dessas 

células seria a utilização do fator estimulador de colônias de macrófagos (M-CSF) ou o meio 

condicionado da linhagem celular L929 (que contém M-CSF, dentre outros fatores) para 

diferenciar células progenitoras coletadas a partir da medula óssea em macrófagos maduros. 

Sabe-se que as células obtidas a partir da lavagem da cavidade peritoneal representam uma 

população muito mais heterogênea do que os macrófagos derivados de células da medula 

óssea, embora ambos expressem F4/80high, CD11bhigh e CD68+, diferentemente de macrófagos 

alveolares que, sob condições fisiológicas normais, exibem um fenótipo F4/80low, CD11blow e 

CD68+ (ZHANG et al., 2008). Levando em consideração todas as diferenças entre macrófagos 

provenientes de fontes distintas, há uma preocupação crescente no sentido de uniformizar 

protocolos para que os experimentos possam ser reproduzidos e comparados entre os 

diferentes laboratórios que estudam este tipo celular. Em 2014, Murray et al. compilaram um 

conjunto de normas para unificar padrões experimentais de ativação e polarização de 

macrófagos levando em consideração a fonte de macrófagos, definição dos ativadores e 

também de marcadores para descrever a ativação dessas células. Uma das conclusões desse 

trabalho é que, independentemente do tipo de macrófago estudado, se as publicações tiverem 

detalhes suficientemente claros, os resultados poderão ser comparados entre os diferentes 

grupos de pesquisa (MURRAY et al., 2014). 

Como explicado acima, a elicitação com tioglicolato induz migração e aumento da 

população de macrófagos peritoneais, mas outros tipos celulares ainda continuam presentes, 

sendo a população de células B1 a mais prevalente. Por produzirem anticorpos IgM, essas 

células conferem proteção precoce contra uma série de patógenos. Além disso, células B1a 
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(CD5+) apresentam algumas propriedades reguladoras por serem capazes de produzir IL-10. 

Um trabalho publicado no início dos anos 90 mostrou que, dentre os subtipos de células B, as 

células B1a se destacam como a principal fonte de IL-10 após estímulo com LPS (RAY e 

DITTEL, 2010; ZHANG, 2013). De fato, sabe-se que as células B1 podem regular a resposta 

inflamatória por meio da produção de IL-10, uma vez que a ausência dessas células na cultura 

celular é capaz de aumentar a produção de TNF- e IL-6 e diminuir a produção de IL-10 por 

macrófagos estimulados com LPS (THEOBALDO et al., 2010). Além do potencial efeito 

regulador apresentado por estas células, há o fato de que as células B1 são capazes de 

proliferar espontaneamente em cultura de células peritoneais aderentes (ALMEIDA et al., 

2001). Levando em consideração todas essas informações, nossa maior preocupação era saber 

se as células B que, porventura, continuassem presentes nos nossos ensaios poderiam 

interferir nos resultados. Isso porque utilizamos LPS para ativar os macrófagos em cultura e 

esse estímulo poderia ter efeito nessas células também. Além disso, apesar de nunca termos 

avaliado a atividade do EGS de A. aegypti sobre essas células, sabemos que linfócitos B 

provenientes do baço são suscetíveis à indução de morte pelo extrato, embora em um nível 

menor do que os linfócitos T (BIZZARRO et al., 2013) e Figura 10). No entanto, os dados 

apresentados na Figura 7 mostram que a porcentagem de células B no início da cultura é 

muito baixa e que as duas lavagens empregadas nos ensaios reduzem esse número para algo 

praticamente insignificante. Estes resultados reforçam nossa hipótese de que a modulação 

negativa na produção de citocina pró-inflamatórias seja devido à atividade de componentes do 

EGS sobre os macrófagos e não por conta da presença de células B nas culturas. Assim, todos 

os ensaios subsequentes foram realizados após duas lavagens nos poços para minimizar a 

presença de outros tipos celulares na cultura de macrófagos. 

Já é conhecido que os componentes salivares do mosquito A. aegypti podem inibir a 

proliferação de linfócitos in vitro (CROSS et al., 1994; WANASEN et al., 2004; 

WASSERMAN et al., 2004). Um trabalho desenvolvido pelo nosso grupo mostrou que o EGS 

desse mosquito induz morte seletiva em linfócitos T naïve por um mecanismo dependente de 

caspase-3 e caspase-8, enquanto linfócitos T de memória são resistentes a essa atividade 

(BIZZARRO et al., 2013). Como a ativação de macrófagos por LPS e IFN- fica diminuída na 

presença do EGS, ainda que não tenham sido observados efeitos negativos do EGS sobre o 

fenótipo dos macrófagos ou seu metabolismo celular, decidimos analisar se os componentes 

salivares do mosquito poderiam induzir a ligação de anexina V nessas células, como uma 

forma de demonstrar a exposição de fosfatidilserina na membrana das mesmas, um parâmetro 
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de morte celular. A anexina V é uma proteína ligante de fosfolipídios dependente de cálcio 

que liga preferencialmente fosfatidilserina. Normalmente, a fosfatidilserina está na face 

interna da membrana citoplasmática, mas em células apoptóticas a fosfatidilserina passa a ser 

exposta na superfície externa da membrana celular. Isto ocorre nas fases iniciais de morte 

celular por apoptose em que a própria membrana celular permanece intacta (VERMES et al., 

1995; ZHANG et al., 1997). Dessa forma, vimos que, ao contrário do que fora observado nos 

ensaios com os linfócitos T e B não houve aumento significativo na marcação de anexina V 

nos macrófagos incubados com EGS em relação ao grupo controle, reforçando assim a 

mensagem obtida por meio do ensaio de fenotipagem e de metabolismo celular realizados por 

citometria de fluxo e resazurina, respectivamente. 

Durante o processo inflamatório, uma grande quantidade de mediadores 

pró-inflamatórios, dentre eles o NO, são produzidos. O NO é um dos componentes mais 

importantes do sistema imune inato e pode ser produzido por uma grande variedade de 

células, inclusive pelo macrófago, que é a célula de interesse deste trabalho. Como dito antes, 

a produção de NO é responsável pela atividade microbicida de macrófagos estimulados por 

LPS e IFN- e a óxido nítrico sintase (NOS) é a enzima responsável pela conversão de 

L-arginina em NO. Em mamíferos são conhecidas três isoformas dessa enzima, sendo duas 

constitutivas (nNOS, produzida por neurônios e eNOS, produzida por células endoteliais) e 

uma induzível (iNOS). A expressão de iNOS pode ser induzida por uma série de estímulos 

como padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), padrões moleculares associados 

ao dano (DAMPs) e citocinas como IFN- (UEHARA et al., 2015). O complexo NF-kB/IkB é 

ativado por fosforilação em resposta a uma série de estímulos incluindo patógenos virais e 

bacterianos, citocinas e agentes indutores de estresse. O NF-kB é um mediador central da 

resposta imune e sua ativação promove a expressão de mais de 100 genes alvo, sendo que a 

maioria deles participa na resposta imune do hospedeiro. Dentre as proteínas expressas estão 

diversas citocinas e quimiocinas, receptores necessários para o reconhecimento imunológico, 

proteínas envolvidas na apresentação de antígenos e receptores de adesão envolvidos na 

migração celular (GHOSH et al., 1998; HISCOTT et al., 2001). Quando não estimulado, o 

NF-kB encontra-se no citoplasma ligado a proteína inibitória IkB. Este complexo impede que 

ocorra a translocação do NF-kB para o núcleo, assim a fosforilação e degradação do IkB são 

eventos necessários para que ocorra a translocação. Após a liberação do IkB, ocorre a rápida 

translocação do NF-kB para o núcleo fazendo com que genes regulados por esta proteína 

sejam ativados dentro de poucos minutos (BALDWIN, 1996). Assim, pelos seus papéis e 



89 

 

 

importância no desenvolvimento do processo inflamatório, decidimos estudar se a expressão 

de iNOS e NF-kB fosforilado seria alterada pela presença do EGS na cultura de macrófagos 

estimulados por LPS e IFN-. Com relação a expressão da iNOS, os nossos resultados 

corroboram com os dados publicados por (SCHNEIDER et al., 2010) que também mostraram 

que componentes salivares podem interferir negativamente na expressão da iNOS. No 

entanto, nenhum trabalho havia demonstrado o efeito da saliva ou do EGS de A. aegypti na 

expressão do NF-kB. Vimos que o EGS parece ter um efeito sobre a expressão desse fator de 

transcrição e isso poderia explicar a diminuição na produção dos mediadores inflamatórios 

estudados. No entanto, precisamos de mais estudos para confirmar se o efeito do EGS está 

direcionado para induzir a diminuição da expressão dessa proteína ou se ele poderia interferir 

numa etapa anterior a esta durante o processo de ativação da célula. 

Pelo fato do EGS de A. aegypti não alterar a viabilidade dos macrófagos em cultura, 

acreditamos que as alterações no perfil de NO e das citocinas produzidas, assim como da 

expressão de proteínas intracelulares associadas a esses mediadores, seja devido ao efeito 

modulador direto dos componentes salivares nesse tipo celular. Assim, decidimos investigar 

se, além de alterar a ativação clássica dos macrófagos, o EGS poderia também interferir na 

polarização destas células para os perfis M1 e M2. Os macrófagos ativados metabolizam a 

L-arginina por duas vias: a principal via efetora dessas células é mediada pela produção de 

NO através da enzima NO sintase induzível (iNOS) usando L-arginina como substrato; a via 

metabólica alternativa utiliza arginase para converter L-arginina em L-ornitina, tendo como 

produto final a ureia (MUNDER et al., 1998). A regulação do balanço iNOS/arginase por 

mediadores Th1, como IFN-γ e LPS, e por citocinas Th2, como IL-4 e IL-13, sugere que a 

análise do nível de NO e atividade da arginase em populações distintas de macrófagos podem 

refletir o seu estado de ativação (BRONTE e ZANOVELLO, 2005). Assim, em determinadas 

condições desenvolvem-se respostas do tipo Th1, associadas a altos níveis de IFN- e 

resultando na polarização de macrófagos para o perfil M1, enquanto que o desenvolvimento 

de respostas Th2 está associado a altos níveis da citocina IL-4 que é um potente indutor da 

polarização de macrófagos para o perfil M2 (DAVIS et al., 2013). Em nossos ensaios, vimos 

que a pré-incubação dos macrófagos com EGS diminuiu a produção de NO em macrófagos 

M1 e não alterou a produção de ureia em macrófagos M2. Em relação a expressão de 

proteínas características desses dois perfis, vimos que a expressão de iNOS parece diminuir 

em macrófagos M1 pré-incubados com EGS, no entanto, a análise das bandas por 

densitometria não indicou uma diminuição significativa nesses experimentos. Além disso, 



90 

 

 

vimos que não houve efeito do EGS na indução do perfil M2, visto que não houve alteração 

significativa na expressão das proteínas arginase-1 e MRC-1, marcadores utilizados para 

caracterizar esse perfil. 

O desenvolvimento de uma resposta imune do tipo Th2 pode favorecer a infecção por 

microrganismos transmitidos por meio da picada de artrópodes hematófagos. Sabe-se que 

componentes salivares podem induzir a polarização para uma resposta deste perfil e, no caso 

específico do mosquito A. aegypti, já foi identificada em sua saliva uma molécula denominada 

SAAG-4 capaz de programar células T CD4+ a expressar a citocina IL-4 (BOPPANA et al., 

2009). Nosso grupo também demonstrou que a exposição de camundongos a picadas de A. 

aegypti, seguido de desafio intranasal foi capaz de induzir a produção de IL-4, IL-5 e IL-13 

no ambiente pulmonar, mostrando uma polarização para o perfil Th2 (BARROS et al., 2014). 

A capacidade de desviar o desenvolvimento de uma resposta Th1 para Th2 pode favorecer a 

transmissão de patógenos e a identificação de tais fatores representa uma possibilidade de 

neutralizar essa função, diminuindo assim a transmissão de doenças (BOPPANA et al., 2009). 

Levando em consideração o fato de termos observado diminuição da produção de NO, de 

haver na saliva uma molécula capaz de induzir a expressão de IL-4 em linfócitos e das 

picadas do mosquito induzirem citocinas de perfil Th2, não podemos descartar a possibilidade 

dos componentes salivares de A. aegypti induzirem uma polarização de macrófagos para o 

perfil M2 in vivo. Em conjunto, nossos dados sugerem que o EGS de A. aegypti interfere na 

polarização de macrófagos M1, sem afetar a polarização para M2, mas outros parâmetros 

precisam ser analisados para confirmar esses resultados.  

Mesmo acreditando que componentes presentes na saliva do A. aegypti sejam 

responsáveis pelo efeito modulador direto nos macrófagos e que a diminuição na produção da 

IL-6 possa ser um dos efeitos resultantes dessa atividade, não podemos descartar a 

possibilidade de haver na saliva uma molécula ligante de IL-6. Essa é uma hipótese plausível 

se levarmos em consideração o fato de ligantes de citocinas já terem sido descritos na saliva 

de outros artrópodes hematófagos. Existe na saliva do carrapatos I. ricinus uma molécula 

capaz de se ligar ao TNF-α, molécula esta que desempenha um importante papel no efeito 

anti-inflamatório no local onde o carrapato se alimenta, pois é capaz de inibir a resposta 

inflamatória induzida por esta citocina (KONÍK et al., 2006). Além desta, outras moléculas 

com capacidade de interferir diretamente no desenvolvimento da resposta inflamatória 

desencadeada pelo hospedeiro também foram descritas na saliva desses artrópodes 

hematófagos. Dentre elas, uma classe de moléculas ligantes de quimiocinas, denominadas 
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evasinas (FRAUENSCHUH et al., 2007; DÉRUAZ et al., 2008), e moléculas ligantes de 

outras citocinas como a IL-2 (GILLESPIE et al., 2001; HAJNICKÁ et al., 2001). Em relação 

ao mosquito A. aegypti, componentes salivares capazes de modular a coagulação, a agregação 

de plaquetas e a vasodilatação já foram descritos (RIBEIRO, 1987; REUNALA et al., 1990; 

RIBEIRO, 2000). No entanto, poucos estudos foram realizados a respeito das moléculas 

responsáveis pelas atividades imunomoduladoras e tampouco é sabido se esse efeito pode ser 

devido à presença de moléculas ligantes de citocinas ou quimiocinas presentes na saliva deste 

mosquito. Adaptando um ELISA específico para IL-6, mostramos que o EGS não reduziu o 

nível detectável dessa citocina quando incubado com a mesma e nem foi capaz de capturar 

diretamente a citocina quando imobilizado na placa, indicando assim que a diminuição na 

produção da IL-6 provavelmente ocorreu por consequência da atividade direta dos 

componentes salivares sobre os macrófagos e não sobre a citocina. 

A abordagem utilizada no ensaio de ligação direta foi padronizada pelo nosso grupo 

para avaliar a presença de anticorpos IgG1 e IgG2a específicos para componentes salivares de 

A. aegypti presentes no soro de animais previamente expostos as picadas do mosquito. Neste 

ensaio foi possível detectar uma quantidade significativamente maior desses dois anticorpos 

no soro dos animais sensibilizados quando comparados ao grupo controle (BARROS et al., 

2016). Além do resultado em si, o que esse dado também nos mostra é que os componentes 

presentes no EGS são capazes de se ligar na placa de ensaio ficando disponíveis para 

interação com outros componentes que sejam posteriormente adicionados aos poços. Dessa 

forma, os dados obtidos utilizando as metodologias descritas acima sugerem que não deve 

haver ligantes de IL-6 na saliva de mosquitos A. aegypti e que, portanto, outros mecanismos 

que levam a produção desta citocina podem ter sido alterados pela presença do EGS durante a 

ativação dos macrófagos. Provavelmente, a diminuição da expressão do NF-B observada em 

macrófagos ativados na presença do EGS esteja correlacionada com o resultado a respeito da 

produção diminuída da IL-6. 

Para investigar mais a fundo esse fenótipo, realizamos o fracionamento do EGS de A. 

aegypti por cromatografia de gel filtração, um procedimento pouco agressivo, uma vez que 

promove a separação dos seus componentes apenas pela massa molecular. O ensaio de 

produção de IL-6 por macrófagos revelou uma fração com maior atividade dentre todas as 

testadas (fração 12). O próximo passo seria realizar um novo fracionamento do material 

biologicamente ativo com o intuito de obter uma fração com uma pureza maior antes de partir 

para a caracterização da molécula. Para isso, faríamos a separação dos componentes presentes 
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na fração 12 por cromatografia de fase reversa, conforme experiência prévia de nosso grupo 

(SÁ-NUNES et al., 2007; CARREGARO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011). No entanto, 

não foi possível realizar este procedimento porque vimos que o EGS perde sua atividade 

biológica quando incubado com ACT e TFA, reagentes necessários para a realização deste 

procedimento. De fato, a cromatografia de fase reversa é mais agressiva em termos 

moleculares e nossos resultados indicaram que não seria possível obter frações ativas por essa 

técnica de fracionamento. Desta forma, tentamos realizar a identificação diretamente nas 

frações da cromatografia de gel filtração selecionando três frações para serem analisadas por 

espectrometria de massa: a fração biologicamente ativa em relação à inibição da IL-6 (Fração 

12) e duas frações laterais, com atividade apenas parcial (Frações 11 e 13). A análise da 

abundância relativa das amostras resultou em três possíveis candidatos para a atividade 

observada, todas elas com massa molecular esperada abaixo de 100 kDa. Como dito 

anteriormente, preferimos omitir a identidade dos candidatos, por se tratar de um trabalho 

ainda em andamento.  

Conhecendo a importância da IL-6 em induzir a diferenciação de linfócitos T CD4+ 

efetores para o padrão Th17 quando associada ao TGF- (KORN et al., 2008; KORN et al., 

2009; KIMURA e KISHIMOTO, 2010), seu papel modulador na EAE (DIAB et al., 1997; 

SAMOILOVA et al., 1998; et al., 1999) e a capacidade do EGS de A. aegypti de induzir 

melhora dos sinais clínicos da doença (RAMOS, 2014), decidimos investigar mais a fundo o 

papel dos componentes salivares nesse modelo experimental. Por essa razão, avaliamos se o 

fenótipo mais brando observado na EAE de animais que receberam o EGS de A. aegypti na 

emulsão usada para induzir a doença, estaria relacionado com a regulação de IL-6 pelo extrato 

e por um dos candidatos identificados. Observamos que o efeito protetor do EGS está presente 

na fração de baixa massa molecular ( 100 kDa), justamente onde está o efeito modulador da 

produção de IL-6 e onde a(s) molécula(s) responsável(veis) pela inibição de IL-6 foi(foram) 

identificada(s). A seguir, como obtivemos uma pequena alíquota do candidato 3, testamos seu 

papel na indução da EAE, também encontrando um efeito protetor demonstrado pela menor 

incidência da doença, atraso no início dos sinais clínicos e, de maneira marcante, do pico 

significativamente mais baixo dos sinais clínicos ao longo de todo o monitoramento. 

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

fosse o principal fator responsável pela destruição neuronal na EAE, sendo os linfócitos T 

CD4+ e a citocina como o IFN- (dentre outras associadas ao padrão Th1) os componentes 
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envolvidos na patogenia da doença (LEONARD et al., 1995). Porém, foi demonstrado que a 

administração endovenosa de IFN- induziu proteção contra a doença (ABREU, 1982; 

BILLIAU et al., 1988; VOORTHUIS et al., 1990), enquanto que a administração de 

anticorpos anti-IFN-γ exacerbou seus sintomas (BILLIAU et al., 1988; DUONG et al., 1992; 

LUBLIN et al., 1993). Susceptibilidade semelhante foi observada em animais nocautes para o 

gene do IFN-γ ou de seu receptor (FERBER et al., 1996; KRAKOWSKI e OWENS, 1996; 

WILLENBORG et al., 1996). Já a administração de anticorpos monoclonais anti-IL-12, 

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

(LEONARD et al., 1995; CONSTANTINESCU et al., 1998), assim como camundongos 

nocautes para o gene da IL-12 foram menos suscetíveis a doença (SEGAL et al., 1998). Essa 

contradição só foi solucionada pela descoberta de que a IL-12 biologicamente ativa (p70) é 

formada por uma subunidade maior (p40) e uma menor (p35) e que a subunidade maior 

também pode se associar com a p19, formando a citocina IL-23 (p40p19) (OPPMANN et al., 

2000). Assim, foi demonstrado que camundongos nocautes para IL-12p35 são suscetíveis 

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

(GRAN et al., 2002). A deficiência na produção de IFN-γ foi correlacionada a um maior 

potencial em desenvolver doença, uma vez que os linfócitos T CD4+ apresentaram maior 

capacidade em proliferar, eram mais ativados e possuíam meia vida mais prolongada (CHU et 

al., 2000). Já os animais com defeito genético no receptor de IL-12 desenvolviam lesão no 

SNC mais rapidamente, sendo mais severas e associadas a infiltração de linfócitos T CD4+, 

macrófagos e células dendríticas. Além disso, estas células produziram maiores níveis de 

IL-17, TNF-α, GM-CSF, IL-18/IL-18R e NO (ZHANG et al., 2003), indicando que, em 

detrimento do potencial pró-encefalopatogênico destas duas citocinas, havia também uma via 

de regulação destas na exacerbação da doença. Mais tarde foi descoberto o papel do IFN-γ 

sobre a regulação da produção de IL-17 pela linhagem Th17 (HARRINGTON et al., 2005; 

Langrish et al., 2005), cujo potencial pró-encefalopatogênico foi inclusive considerado 

superior a linhagem Th1 (STEINMAN, 2007). Essa hipótese foi comprovada pelo fato de 

animais deficientes em IL-23 apresentarem menor potencial de desenvolver EAE (CUA et al., 

2003; ZHANG et al., 2003), pois esta citocina é crucial para o desenvolvimento de células 

Th17 patogênicas que, por sua vez, são capazes de aumentar o processo inflamatório através 

da produção de citocinas pró-inflamatórias como GM-CSF, IL-6 e algumas quimiocinas que, 

em conjunto, contribuem para a inflamação severa do SNC (CHUNG et al., 2009). 
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Apesar de todas essas evidências, mesmo o paradigma Th1/Th17 na EAE não explica 

totalmente os achados experimentais e vem sendo questionado por abordagens recentes. Foi 

demonstrado que células Th1 efetoras geradas in vitro à partir de linfonodos de animais 

imunizados com MOG são capazes de induzir a EAE quando inoculadas sozinhas ou em 

conjunto com células efetoras Th17 em animais recipientes, enquanto células efetoras Th17 

sozinhas não foram patogênicas para os animais (O'CONNOR et al., 2008). Ainda no mesmo 

trabalho, fica claro que somente as células Th1 são capazes de acessar o sistema nervoso 

central antes da inflamação e iniciar as lesões associadas à EAE, enquanto as células Th17 

chegam posteriormente nesse tecido inflamado (O'CONNOR et al., 2008). Outro grupo 

desenvolveu uma linhagem de camundongos que possui um gene reporter para mapear o 

destino de células que tenham ativado o gene da IL-17A in vivo. No modelo de EAE, eles 

observaram que células originalmente Th17 são capazes de infiltrar o sistema nervoso central, 

mas que a expressão de IL-17A é “desligada” poucos dias após a estimulação dessas células e 

as mesmas se tornam produtoras de IFN-. E análises transcricionais demonstraram que a 

maior fonte de IFN- no sistema nervoso central de animais com EAE são estas células que 

ativaram primeiramente um programa Th17 e não células originalmente de programa Th1 

(HIROTA et al., 2011). Além disso, a polarização da resposta imune para os perfis Th2 e T 

regulador leva a uma inibição da EAE e melhora clínica da doença por interferirem na 

proliferação de células pertencentes as populações Th1 e Th17, inibindo assim uma série de 

funções efetoras causadas por excessiva resposta inflamatória (BETTINI e VIGNALI, 2009). 

Além disso, foi demonstrado que a transferência passiva de clones linfocitários produtores de 

IL-4, IL-10 e TGF-β específicos ao antígeno MOG protegeram animais saudáveis da indução 

da EAE (CHEN et al., 1994; NICHOLSON et al., 1995; BROCKE et al., 1996). Em humanos 

também tem sido demonstrado o potencial protetor de populações produtoras destas citocinas 

durante a doença ativa (KIM e MOUDGIL, 2008; CORREALE e VILLA, 2010). 

Nesse sentido, vimos que tanto a presença do candidato 3 quanto do EGS total 

(RAMOS, 2014) no momento da indução da doença apresentou uma atividade importante no 

eixo Th1/Th17 levando a diminuição das citocinas IFN- e IL-17. Ainda é preciso investigar 

se há outros efeitos protetores que o candidato 3 poderia exercer nesse contexto, uma vez que 

nos nossos ensaios não vimos alteração na resposta proliferativa de linfócitos e na produção 

de citocinas do perfil Th2 (IL-4 e IL-5), parâmetros considerados relevantes para o controle 

da doença. Neste caso, nos parece que a polarização para um perfil Th2 foi menos importante 

para a melhora da doença do que a diminuição da polarização para os perfis Th1 e Th17. 
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Resposta semelhante em relação à produção de citocinas foi observada quando a sialostatina L 

(SialoL), um inibidor de serino protease presente na saliva do carrapato Ixodes scapularis, 

vetor da doença de Lyme, foi inoculado na fase de indução da EAE. Os resultados 

apresentados neste trabalho mostraram que a diminuição significativa nos sintomas da doença 

foi devido a diminuição da produção de IFN-γ e IL-17 e da proliferação de células T 

específicas (SÁ-NUNES et al., 2009). Nesse sentido, acreditamos que nossos resultados 

estejam relacionados com a capacidade do EGS em reduzir a produção de IL-12 e de IL-6, 

citocinas responsáveis pela diferenciação de linfócitos T CD4+ nas subpopulações descritas 

acima. Provavelmente, outros componentes salivares cooperam para o resultado final 

observado no desenvolvimento da EAE, pois no trabalho mencionado, além do efeito na 

proliferação e na produção de IL-4, IL-5, IL-17 e IFN-, também foi demonstrado que o EGS 

total foi capaz de interferir na ativação de células dendríticas e na indução de células 

produtoras de IL-10 (RAMOS, 2014). Em resumo, concluímos que há na saliva do A. aegypti 

componentes capazes de interferir no desenvolvimento da EAE, sendo um deles associado 

com a inibição da produção de IL-6 por macrófagos. Um estudo mais aprofundado acerca do 

tema se faz necessário para a confirmação de moléculas com potencial terapêutico que 

poderão ser utilizadas no tratamento da esclerose múltipla e talvez de outras doenças 

autoimunes. 
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6 CONCLUSÕES 

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

apresentam um efeito imunomodulador em macrófagos peritoneais estimulados com LPS e 

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

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

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

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

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

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

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