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RESUMO 
 

BIZZARRO, B. Efeito da saliva de Aedes aegypti sobre a diferenciação, 
maturação e função de células dendríticas e na proliferação de linfócitos T. 
2012. 99 f. Dissertação (Mestrado em Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Mosquitos são os mais importantes vetores de patógenos humanos, 
transmitindo um amplo espectro de doenças infecciosas emergentes e 
reemergentes. Nesse cenário, o mosquito Aedes aegypti está entre as espécies 
mais relevantes, uma vez que quase metade da população do planeta vive em áreas 
de risco de doenças transmitidas por esse vetor, como a febre amarela, a febre 
Chikungunya e a dengue. Para se alimentar com sucesso, os mosquitos 
hematófagos encontram dois grandes desafios após a ruptura física da pele: a) a 
barreira da hemostasia e; b) o sistema imunológico dos hospedeiros. Durante a 
evolução, esses insetos desenvolveram um coquetel salivar com um arsenal de 
moléculas apresentando diferentes efeitos farmacológicos. Porém, enquanto as 
atividades anti-hemostáticas da saliva de vetores hematófagos estão mais bem 
compreendidas, muito pouco se sabe sobre seus efeitos na imunidade do 
hospedeiro vertebrado. Diversos trabalhos vêm demonstrando que a saliva de 
vetores tem um papel essencial na transmissão de patógenos, confirmando sua 
atividade imunomoduladora. Entretanto, os mecanismos pelos quais a saliva atua na 
imunidade ainda são em grande parte desconhecidos e no caso específico do Ae. 
aegypti, a literatura científica é escassa. No presente estudo investigamos as 
atividades do extrato de glândula salivar (EGS) desse mosquito vetor na biologia das 
células dendríticas e dos linfócitos T. Nossos dados revelam que o EGS não 
interfere na diferenciação das células dendríticas derivadas da medula óssea de 
camundongos, mesmo na concentração mais alta utilizada (40 µg/mL). O EGS 
também não altera a expressão das moléculas CD40, CD80, CD86 e MHC de classe 
II em células dendríticas estimuladas ou não com LPS ultra puro. A proliferação 
antígeno específica de células T induzida por células dendríticas pré-incubadas com 
o EGS não foi diferente daquela induzida pelas células pré-incubadas somente com 
meio de cultura. Entretanto, se o EGS é mantido no meio de cultura, tanto a 
proliferação antígeno-específica, quanto a proliferação policlonal de células T CD4+ é 
fortemente inibida, sugerindo que os componentes salivares possuem um efeito 
direto sobre linfócitos, mas não sobre as células dendríticas. Essa é uma atividade 
única da saliva de Ae. aegypti, uma vez que o EGS de outras espécies de mosquitos 
e flebótomos não apresenta qualquer efeito na proliferação quando utilizadas nas 
mesmas condições. A purificação do EGS por FPLC mostrou uma fração ativa 
predominante com mais de 400 kDa, cuja análise por espectometria de massa 
revelou um único candidato em que a quantificação se correlacionou com a atividade 
observada. Como o mecanismo de ação do EGS envolveu a morte de células T 
naïve por apoptose, testamos sua atividade em sistemas contendo células T de 



memória. Em todos eles, os resultados sugerem fortemente que células de memória 
são resistentes aos efeitos do EGS de Ae. aegypti. Em conjunto, os resultados 
gerados por esse trabalho contribuem com a elucidação dos efeitos biológicos da 
saliva de Ae. aegypti na imunidade de seus hospedeiros e, consequentemente, seu 
papel na transmissão de doenças. 

 

Palavras chave: Aedes aegypti. extrato de glândula salivar. células dendríticas. 
linfócitos T. apoptose. memória imunológica. 



ABSTRACT 

BIZZARRO, B. Effect of Aedes aegypti saliva on the differentiation, maturation 
and function of dendritic cells and on lymphocyte proliferation. 2012. 99 f. 
Master Thesis (Parasitology) – Institute of Biomedical Sciences, University of Sao 
Paulo, Sao Paulo, 2012. 
 

Mosquitoes are the most important vectors of human pathogens, 
transmitting a wide range of emerging and re-emerging infectious diseases. In this 
scenario, Aedes aegypti is a relevant mosquito species, since almost half of the 
world’s population lives in risk areas of disease transmitted by this vector, such as 
yellow fever, Chikungunya fever and dengue fever. In order to successfully nourish 
themselves, hematophagous mosquitoes find two major challenges once they break 
the skin’s physical integrity: a) the hemostasis and; b) the immunological system of 
their hosts. During the evolution, these insects evolved a salivary cocktail with an 
arsenal of molecules presenting several pharmacological effects. However, while the 
anti-hemostatic activities from saliva of hematophagous vectors are better 
understood, very little is known about its effects on the immunity of the vertebrate 
host. Several works have demonstrated that vector’s saliva has an essential role in 
transmitting pathogens, confirming its immunomodulatory activity. Nevertheless, the 
mechanisms by which the saliva acts on immunity are mostly unknown and, 
specifically for Ae. aegypti, the scientific literature is rare. In the present study, we 
have investigated the activities of the salivary gland extract (SGE) of this mosquito 
vector on the dendritic cells and T lymphocytes biology. Our data reveals that the 
SGE does not interfere on the differentiation of murine bone marrow-derived dendritic 
cells, even in the higher concentration employed (40 µg/mL). The SGE does not alter 
the expression of CD40, CD80, CD86 and MHC II molecules in dendritic cells 
stimulated or not with ultra pure LPS. Antigen-specific proliferation of T cells induced 
by dendritic cells preincubated with SGE is similar to that induced by the cells 
preincubated with culture medium only. However, if the SGE is maintained in the 
culture medium, either the antigen-specific or polyclonal CD4+ T cell proliferation is 
strongly inhibited, suggesting that the salivary components possess a direct effect on 
lymphocytes, but not on dendritic cells. This is a unique activity of Ae. aegypti saliva, 
since the SGE of other mosquito and phlebotomine species do not present any effect 
on the proliferation when incubated in the same conditions. The SGE purification by 
FPLC revealed a predominant active fraction with more than 400 kDa, and the mass 
spectrometry analysis showed a single candidate whose quantification correlated 
with the observed activity. Because the mechanism of action of SGE involved death 
of naïve T cell by apoptosis, we have tested its activity in systems containing memory 
T cells. In all of them, the results strongly suggest that memory cells are resistant to 
the effects of Ae. aegypti SGE. Taken together, the results generated by this work 
contribute to the understanding of the biological effects of Ae. aegypti saliva on the 
host and, consequently, its role on the transmission of diseases. 



 

Key words: Aedes aegypti. salivary gland extract. dendritic cell. T lymphocytes. 
apoptosis. immunological memory. 
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Mosquitos são os mais importantes vetores de patógenos humanos e são 

responsáveis por perdas humanas e econômicas significativas em todo o mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Esses insetos pertencem à ordem 

Diptera (a mesma das moscas), subordem Nematocera e família Culicidae, a qual é 

dividida em três subfamílias. A subfamília Toxorhychitinae possui apenas o gênero 

Toxorhynchites e suas fêmeas são as únicas dessa família que não necessitam se 

alimentar de sangue para maturar seus ovários. A subfamília Anophelinae possui os 

gêneros Chagasia, Bironella e Anopheles, sendo este último amplamente conhecido 

pela importância epidemiológica por ser o vetor da malária. A subfamília Culicinae 

possui diversos gêneros, sendo Culex e Aedes os mais conhecidos. Neste grupo, a 

espécie mais bem caracterizada é Aedes aegypti, vetor primário de doenças 

emergentes e re-emergentes como a febre amarela, febre Chikungunya e dengue 

(BARRETT e HIGGS, 2007; BLACK et al., 2002; GUBLER, 2002a, b). 

A despeito da existência de uma vacina eficaz, a febre amarela 

permanece uma das principais doenças na África e em partes da América do Sul, 

com aproximadamente 200.000 casos por ano e ao redor de 30.000 mortes 

(TOMORI, 2004). A primeira epidemia reconhecida da febre Chikungunya ocorreu na 

África Ocidental entre 1952 e 1953. Desde então, epidemias recorrentes vêm 

acontecendo em países asiáticos como Filipinas, Tailândia, Camboja, Vietnã, Índia, 

Burma e Sri Lanka. Uma epidemia extensa e persistente da doença vem ocorrendo 

nos últimos anos em países da região oceânica da Índia com pelo menos 300.000 

casos estimados até o momento (LIGON, 2006). No caso da dengue, há uma 

incidência anual de 50-100 milhões de casos, e em torno de 3 bilhões de pessoas 

vivem em áreas de risco em todo o planeta. Suas manifestações clínicas variam da 

forma clássica à forma mais severa, conhecida como Dengue 

Hemorrágica/Síndrome do Choque da Dengue (DH/SCD) que representa até 1% dos 

casos (GUZMAN e ISTURIZ, 2010; MACKENZIE, GUBLER e PETERSEN, 2004). 

Dados oficiais mostram que epidemias recorrentes no período de 1981 a 2006, 

deixaram um saldo oficial de mais de 4 milhões de infectados, incluindo 5.817 casos 

de DH/SCD e um total de 338 casos fatais (NOGUEIRA, DE ARAUJO e 

SCHATZMAYR, 2007). Um grupo de pesquisadores publicou em 2010 um trabalho 

mostrando a epidemiologia da dengue nas últimas 3 décadas na região das 

Américas. O Brasil foi o país com o maior número de casos de dengue nos anos 

estudados (~4,63 milhões), sendo que em segundo lugar estava a Colômbia com um 
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pouco mais de 700 mil casos (SAN MARTIN et al., 2010). Infelizmente, não há 

vacinas disponíveis e a única prevenção disponível para a doença no momento é o 

combate ao mosquito. 

Os mosquitos iniciaram sua distribuição pelo mundo devido à expansão 

da indústria naval e do comércio nos séculos XVIII e XIX. Eles usavam acúmulos de 

água em veleiros como criadouros e assim mantinham o seu ciclo, alcançando 

várias regiões (GUBLER, 1997). Algumas características biológicas e 

comportamentais do mosquito Ae. aegypti auxiliaram no aumento da sua distribuição 

geográfica, como a capacidade de procriar em água parada, a produção de ovos 

resistentes à dessecação e a preferência pela alimentação em humanos, o que 

também é um fator importante na expansão das doenças que são transmitidas por 

esse vetor (BARRETT e HIGGS, 2007). Dentro de um a três dias depois da 

emersão, os adultos copulam e as fêmeas buscam sua primeira refeição sanguínea. 

Somente alguns dias depois, os ovos são depositados em grande número (10 a 100 

de cada vez) acima do nível da água, de modo que só ficam submersos e eclodem 

depois das chuvas. Na falta destas, resistem a prolongados períodos, geralmente 

por muitos meses, podendo chegar a um ano. As desovas se repetem com 

intervalos de 4 ou 5 dias, sempre precedidas de um repasto sanguíneo, até um total 

de 300 a 750 ovos por fêmea. As larvas alimentam-se principalmente de material 

orgânico presente nas paredes e fundo dos depósitos. Em condições favoráveis, o 

desenvolvimento larvário e pupal dura pelo menos uma semana, e o ciclo completo 

varia de 11 a 18 dias. Normalmente, uma fêmea vive cerca de dois meses, 

alimentando-se de sangue por volta de 12 ou mais vezes (REY, 1992). 

Para se alimentar com sucesso, os mosquitos hematófagos necessitam 

localizar vasos sanguíneos da pele e a barreira da hemostasia é o primeiro desafio 

encontrado após a ruptura física desse tecido. A hemostasia é um sistema 

redundante e complexo e contra essa complexidade, os insetos hematófagos 

desenvolveram um coquetel salivar sofisticado no curso da evolução, com um 

arsenal de moléculas apresentando diferentes efeitos farmacológicos. Assim, três 

classes gerais de atividades anti-hemostáticas têm sido descritas na saliva de 

espécies hematófagas: antiagregante de plaquetas, vasodilatadora e anticoagulante 

(RIBEIRO, 2000). Alguns fatores responsáveis por essas atividades já estão 

identificados em Ae. aegypti. Por exemplo, uma enzima com atividade apirase foi 

demonstrada na saliva, resultando em inibição da agregação plaquetária por 
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hidrólise de ATP e ADP liberados por células lesadas ou plaquetas ativadas 

(RIBEIRO et al., 1984). Posteriormente essa enzima foi caracterizada como um 

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

Aegyptina, um membro da família de alérgenos de 30 kDa, liga-se especificamente 

ao colágeno e bloqueia a agregação de plaquetas induzida por essa proteína 

(CALVO et al., 2007). Além disso, aegyptina também inibe a interação do fator de 

von Willebrand ao colágeno do tipo III sob condições estáticas assim como a adesão 

de plaquetas ao colágeno sob condições de fluxo de alta velocidade (CALVO et al., 

2007). A atividade vasodilatadora deve-se a sialocininas I e II, peptídeos da família 

das taquicininas (CHAMPAGNE e RIBEIRO, 1994; RIBEIRO, 1992). Finalmente, foi 

encontrado também na saliva de Ae. aegypti um inibidor de serino-proteases que 

atua sobre o fator Xa (AFXa – Anticoagulant-Factor Xa) com atividade anti-

coagulante (STARK e JAMES, 1995, 1998). 

O papel da saliva na hematofagia não se limita apenas ao sistema 

vascular. Quando os mosquitos picam a pele para se alimentar de sangue, eles 

inoculam saliva no tecido dérmico que é capaz de exercer várias atividades 

biológicas. É bem conhecido que os componentes da saliva dos mosquitos podem 

causar reações na pele do hospedeiro que variam de pequenas pápulas a grandes 

edemas dependendo da espécie. Essas reações podem ser leves em indivíduos não 

sensibilizados, mas podem ser mais acentuadas se ocorrer sensibilização contra a 

saliva (DEMEURE et al., 2005). Assim, uma resposta inflamatória e imune 

mensurável é observada nos hospedeiros. Trabalhos clássicos demonstraram que a 

secreção salivar é a responsável pela sensibilização às picadas dos mosquitos e 

antígenos da glândula salivar estão envolvidos na elicitação de reações imediatas e 

tardias na pele causadas por essas picadas (HECHT, 1928; MCKIEL, 1959). De fato, 

quando o duto salivar de fêmeas de Ae. aegypti é cortado, esses mosquitos ainda 

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

hospedeiros sensibilizados não ocorreram (HUDSON, BOWMAN e ORR, 1960). Por 

outro lado, se essas reações forem suficientemente fortes e/ou específicas, elas 

podem afetar a capacidade dos mosquitos de se alimentar e/ou de se reproduzir. 

Isso foi comprovado pela imunização de coelhos com um extrato total de Ae. 

aegypti, que causou uma redução de 24 a 31% na fecundidade das fêmeas que se 

alimentaram nesses animais (SUTHERLAND e EWEN, 1974). 
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Como a imunidade do hospedeiro pode, aparentemente, ter um efeito 

deletério no ciclo de vida dos mosquitos, é de se esperar que esses vetores também 

tenham desenvolvido moléculas imunomoduladoras em sua saliva durante a 

evolução da hematofagia e, de fato, alguns estudos corroboram essa hipótese. Por 

exemplo, o extrato da glândula salivar (EGS) de Ae. aegypti inibe a liberação de 

TNF-α em monocultura de mastócitos de rato (BISSONNETTE et al., 1993). Além 

disso, o EGS também afeta a proliferação de linfócitos de camundongo in vitro 

(CROSS, CUPP e ENRIQUEZ, 1994; WASSERMAN, SINGH e CHAMPAGNE, 2004) 

(WASSERMAN, SINGH e CHAMPAGNE, 2004) e inibe a produção de citocinas pró-

inflamatórias (GM-CSF e TNF-α) e Th1 (IL-2 e IFN-γ), mas pouco efeito foi 

observado nos níveis das citocinas Th2, IL-4 e IL-5 (WASSERMAN, SINGH e 

CHAMPAGNE, 2004). 

Como a saliva de Ae. aegypti e outros artrópodes hematófagos é capaz 

de modular a resposta imune de seus hospedeiros vertebrados, diversos patógenos 

co-evoluíram de forma a explorar essas atividades. Por exemplo, quando 

Leishmania major, o parasita causador da leishmaniose, é inoculado em 

camundongos na presença de EGS de seus flebótomos vetores (Lutzomyia 

longipalpis no “novo mundo” ou Phlebotomus papatasi no “velho mundo”) as lesões 

cutâneas resultantes são maiores do que aquelas observadas quando o parasita é 

inoculado sozinho (BELKAID et al., 1998; TITUS e RIBEIRO, 1988). Também foi 

observado que a infectividade do vírus Cache-Valley, um bunyavirus de importância 

veterinária, foi aumentada em camundongos quando o vírus foi inoculado nos locais 

onde mosquitos das espécies Ae. triseriatus, Ae. aegypti, ou Culex pipiens 

previamente se alimentaram, mas não em locais distantes das picadas (EDWARDS, 

HIGGS e BEATY, 1998). Da mesma forma, a infectividade do vírus da estomatite 

vesicular de Nova Jersey, um rhabdovirus também de importância veterinária, foi 

aumentada quando o vírus foi inoculado em camundongos na presença da saliva de 

Ae. triseriatus (LIMESAND et al., 2000). Entretanto, não há nenhum dado 

demonstrando que a saliva do mosquito Ae. aegypti afeta a infectividade dos vírus 

transmitidos por ele. 

Quando o mosquito introduz a probóscide na pele à procura do vaso 

sanguíneo, os componentes salivares inoculados entram em contato com diversas 

células residentes que fazem parte do sistema imunológico, dentre elas as células 

de Langerhans, uma subpopulação de células dendríticas imaturas da pele. As 



26 
 

células dendríticas são células apresentadoras de antígenos profissionais (APCs) e 

vêm sendo extensivamente estudadas desde sua descoberta. Em 1973, as células 

dendríticas foram caracterizadas pela primeira vez quanto a sua morfologia, 

quantificação e distribuição em tecidos de camundongos (STEINMAN e COHN, 

1973). No ano seguinte, foram demonstradas suas propriedades funcionais in vitro e 

in vivo (STEINMAN e COHN, 1974; STEINMAN, LUSTIG e COHN, 1974). Com isso, 

o interesse em estudar as células dendríticas foi crescendo entre os pesquisadores 

e consequentemente isso refletiu no número de trabalhos publicados. Dentro de 

poucos anos, várias características dessa célula foram demonstradas em uma 

sequência de elegantes trabalhos que ressaltam sua importância dentro do contexto 

imunológico (STEINMAN, ADAMS e COHN, 1975; STEINMAN et al., 1979; 

STEINMAN e WITMER, 1978). Essas células reconhecem patógenos e seus 

produtos pela ligação de receptores codificados por genes da linhagem germinativa 

(receptores de reconhecimento de padrões – PRRs) que reconhecem padrões 

moleculares conservados em diferentes classes de microorganismos e 

compartilhadas entre eles (padrões moleculares associados a patógenos – PAMPs). 

Dentre esses receptores, a família dos receptores do tipo Toll (Toll-likereceptors – 

TLRs) é a mais bem estudada (WEST, KOBLANSKY e GHOSH, 2006). A ligação de 

um ou mais PAMPs aos respectivos TLRs induz um processo de maturação nas 

células dendríticas, que passam a produzir citocinas como TNF-α e IL-12 e 

aumentam a expressão de moléculas de MHC e moléculas coestimuladoras em sua 

superfície, como CD40, CD80 e CD86 (IWASAKI, 2007; WINZLER et al., 1997). 

Essas células passam a expressar o receptor de quimiocinas CCR7, que medeia 

sua migração para os órgãos linfóides secundários durante sua maturação, onde se 

tornarão eficientes estimuladoras das respostas de células T (BANCHEREAU et al., 

2000; YANAGIHARA et al., 1998). Por esses motivos, as células dendríticas são 

essenciais para a comunicação entre a imunidade inata e adaptativa. As células T 

antígeno-específicas quando ativadas proliferam e se tornam células T efetoras 

dando início a resposta imune adaptativa, secretando citocinas que auxiliam na 

ativação de outras células (célula T CD4+ ou T “helper”) ou agindo diretamente no 

foco da infecção no combate das células alvo (célula T CD8+ ou T citotóxica). 

Quando o estímulo para a resposta imune acaba, grande parte dessas células morre 

e as células que sobrevivem se tornam células de memória de vida longa. Essas 
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células fazem com que a resposta ao segundo contato do mesmo antígeno seja 

muito mais rápida e eficaz (SPRENT e SURH, 2002). 

Dois trabalhos recentes sugerem que tanto a saliva do carrapato Ixodes 

ricinus, vetor da bactéria causadora da doença de Lyme, quanto do mosquito 

Anopheles stephensi, vetor do protozoário causador da malária, podem afetar a 

migração de células dendríticas da pele para os linfonodos drenantes (DEMEURE et 

al., 2005; SKALLOVA et al., 2008). Entretanto, a literatura é escassa quanto às 

atividades da saliva de mosquitos, ou outros artrópodes vetores, sobre as células 

dendríticas. Alguns poucos trabalhos mostraram que a saliva de algumas espécies 

de carrapatos, por exemplo, consegue modular negativamente a produção das 

citocinas IL-12 e TNF-α e positivamente a produção de IL-10 em células dendríticas 

de camundongos estimuladas com LPS, um ligante típico de TLRs (CAVASSANI et 

al., 2005; SA-NUNES et al., 2007). Adicionalmente, a proliferação de células T 

induzida por células dendríticas incubadas com saliva desses carrapatos foi 

diminuída, sugerindo um papel inibidor da apresentação de antígenos por essas 

células (CAVASSANI et al., 2005; SA-NUNES et al., 2007; SKALLOVA et al., 2008). 

No caso de insetos, foi demonstrado que o EGS de Lutzomyia longipalpis afeta 

negativamente a maturação de células dendríticas humanas induzida por ligante de 

CD40, reduzindo a expressão de CD80, CD86 e HLA-DR nessas células (COSTA et 

al., 2004). Essa atividade foi reproduzida em células dendríticas murinas alguns 

anos mais tarde com a proteína maxadilan, um vasodilatador isolado dessa espécie 

com importante função no repasto sanguíneo (WHEAT et al., 2008). Em outro 

trabalho, células dendríticas incubadas com EGS de duas espécies de 

flebotomíneos, Phlebotomus papatasi e Phlebotomus duboscqi, produziram IL-10 e 

PGE2 e tiveram inibida sua capacidade de estimular a proliferação específica de 

células T. Além disso, a expressão de MHC classe II e CD86 induzida por LPS 

nessas células também foi reduzida (CARREGARO et al., 2008). Embora o EGS de 

Ae. aegypti tenha apresentado atividade antiproliferativa em linfócitos, como 

mencionado anteriormente (CROSS, CUPP e ENRIQUEZ, 1994; WANASEN et al., 

2004; WASSERMAN, SINGH e CHAMPAGNE, 2004), esses trabalhos utilizaram 

cultura de células totais de baço, não discriminando quais tipos celulares estariam 

sendo afetados na cultura, se as APCs (células dendríticas, macrófagos e linfócitos 

B), se as células T diretamente, ou ambas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 
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ü O EGS de fêmeas de Ae. aegypti não altera a diferenciação, a maturação e a 

função das células dendríticas murinas; 

 

ü A proliferação de células T é afetada diretamente pelo EGS de Ae. aegypti, 

que induz apoptose nas subpopulações de células T CD4+ e CD8+.  

 

ü A proteína (AAEL003655-PA) presente no EGS de Ae. aegypti é o candidato 

mais provável  responsável pela inibição da proliferação de linfócitos T. 

 

ü Subpopulações de células T naïve e de memória são afetadas 

diferencialmente pelo EGS de Ae. aegypti.  
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