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RESUMO 

CAMPOS, H.S. Potencial terapêutico da saliva de Aedes aegypti na inflamação intestinal 

experimental. 2015. 145f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.  

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são caracterizadas por resposta inflamatória 
exacerbada na mucosa intestinal, com desbalanço entre mecanismos pró-inflamatórios e 
reguladores. Entretanto, até o momento, nenhuma terapia é curativa e vários pacientes são 
refratários ou intolerantes a elas, necessitando de intervenções cirúrgicas para combater as 
complicações da doença. Sendo assim, é evidente que novas terapias são necessárias para o 
controle da progressão das DII. Dessa forma, como a saliva de insetos hematófagos constitui 
uma fonte importante de moléculas com potencial farmacológico, o objetivo desse trabalho 
foi avaliar a atividade terapêutica do extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti e 
suas frações na colite experimental. Para tal, camundongos C57BL/6 foram submetidos à 
indução de colite pela administração de água contendo 3% de dextran sulfato de sódio (DSS). 
Os resultados demonstraram melhora na condição clínica e no escore pós-morte dos 
camundongos tratados com o EGS i.v. ou i.p. Essa melhora foi acompanhada de redução de 
leucócitos no sangue periférico, principalmente quando os animais foram tratados i.v. Além 
disso, redução do infiltrado inflamatório e das citocinas patogênicas IL-12, IFN-γ, TNF-α, IL-
1β e IL-5, no intestino, foi também associada ao tratamento. Ademais, houve diminuição da 
frequência de linfócitos TCD4+ produtores de IFN-γ, IL-17 e IL-4 no baço e nos linfonodos 
mesentéricos (LNM) dos animais tratados com EGS. Ainda, uma menor frequência de células 
CD11b+ no baço e CD49b+ nos LNM também foi detectada nos animais com inflamação 
intestinal tratados com o EGS. De forma interessante, quando expostos por dois ciclos ao 
DSS, o tratamento precoce com EGS (1o ciclo) protegeu os camundongos do 
desenvolvimento da colite após nova indução da inflamação intestinal (2o ciclo), sugerindo 
que a saliva do A. aegypti possui componentes com capacidade de retardar o aparecimento e a 
gravidade da recidiva da doença. A melhora na condição clínica associada ao tratamento com 
EGS parece também estar associada à modulação de populações bacterianas no intestino com 
características supostamente colitogênicas (Pseudomonas monteilii) e protetoras 
(Ruminococus champanelensis e Turicibacter sanguinis). De fato, o transplante de microbiota 
de camundongos tratados com EGS para animais que sofreram indução da colite levou à 
aparente melhora do escore pós-morte e à redução de leucócitos circulantes. Além disso, o 
transplante diminuiu a expressão de RNAm das citocinas inflamatórias IFN-γ e IL-1β, 
indicando que alterações na microbiota intestinal podem ser um dos mecanismos pelos quais 
o EGS modula a colite experimental. Finalmente, experimentos utilizando a cromatografia 
líquida de alta performance (HPLC) sugerem que uma fração (F3) do extrato bruto da saliva, 
pode ser a responsável pela melhora observada nos sinais clínicos da doença. De forma geral, 
o EGS e seus componentes parecem representar uma fonte importante de moléculas 
imunomoduladoras com potencial terapêutico no tratamento da inflamação intestinal induzida 
experimentalmente.  
 
Palavras-chave: Doença inflamatória intestinal experimental. Colite. Aedes aegypti. 
Tratamento. Terapia alternativa.  
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ABSTRACT 

CAMPOS, H.S. Therapeutic activity of Aedes aegypti saliva in experimental colitis. 2015. 

145p. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.  

Inflammatory Bowel Disease (IBD) is an inflammatory disorder characterized by an 
imbalance between inflammatory and regulatory immune responses at the gut mucosa. 
However, current therapies are not totally effective and a plenty of patients require repeated 
surgeries to control disease complications. So, it is clear that novel therapies are still needed 
to control IBD progression. Thereby, since saliva from bloodsucking arthropods is a rich 
source of pharmacologically bioactive molecules, the aim of this study was to evaluate the 
therapeutic activity of Aedes aegypti total (SGE) and fractionated saliva in the treatment of 
experimental colitis. For this purpose, C57BL/6 male mice were exposed to 3% dextran 
sulfate sodium (DSS) in drinking water. The results showed an improvement in clinical 
disease outcome and postmortem scores after SGE treatment, regardless the route of 
administration used (i.p. or i.v.). This amelioration was accompanied by the systemic 
reduction in peripheral blood lymphocytes, especially when the i.v route was used. 
Furthermore, a reduction in the inflammatory area together with a local diminishment of IFN-
γ, TNF-α, IL-1β and IL-5 cytokines were observed in the colon of SGE-treated mice. 
Similarly, a reduction of the frequency of TCD4+ lymphocytes producing IFN-γ, IL-17 and 
IL-4 was observed in spleen and mesenteric lymph nodes (MLN) of SGE-treated mice. A 
lower frequency of CD11b+ cells in spleen and CD49b+ in MLN was also observed after SGE 
treatment. Interestingly, early treatment with SGE led to mice protection from a late DSS re-
challenging, indicating that the mosquito saliva may present components able to prevent 
disease relapse. Clinical improvement due to SGE therapy seems to be also related to the 
modulation of intestinal bacterial population with different characteristics. Thus, SGE-therapy 
managed to a diminishment of colitogenic (Pseudomonas monteilii) and improvement of 
protective (Ruminococus champanelensis e Turicibacter sanguinis) bacteria. In fact, 
microbiota transplantation from SGE-tretaed mice to mice exposed to DSS-colitis improved 
postmortem scores and induced systemic diminishment in peripheral blood lymphocytes. 
Additionally, a reduced mRNA levels for the inflammatory cytokines IFN-γ and IL-1β, was 
observed in transplanted mice, pointing to the effects of SGE-therapy in the modulation of gut 
microbes as one of the mechanisms related to the improvement of disease outcome. Finally, 
high performance liquid chromatography (HPLC) experiments suggested a major SGE pool 
fraction (F3) able to ameliorate disease signs. In conclusion, SGE and its components might 
represent a source of important immunomodulatory molecules with promising therapeutic 
activity for experimentally induced intestinal inflammation. 
 
Keywords: Inflammatory Bowel Disease. Experimental Colitis. Aedes aegypti. Therapy. 
Alternative therapies.  
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RESUMEN 

CAMPOS, H.S. La# actividad# terapéutica# de# saliva# de# Aedes# aegypti# saliva# en# la#
colitis#experimental.!2015. 145f. Tesis (Doctorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.  
 
Las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) se caracterizan por la exacerbada respuesta 
inflamatoria en la mucosa intestinal, con desbalanceo entre los mecanismos pro-inflamatorios y 
reguladores. Entretanto, hasta el momento, ninguna terapia es curativa y varios pacientes son 
refractarios o intolerantes a las mismas, necesitando intervenciones quirúrgicas para combatir las 
complicaciones de la enfermedad. Así, se evidencia que nuevas terapias se hacen necesarias para 
el control de la progresión de las EII.  Como la saliva de insectos hematófagos constituye una 
fuente importante de moléculas con potencial farmacológico, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar la actividad terapéutica del extracto de glándula salivar (EGS) del Aedes aegypti y sus 
fracciones en la colitis experimental. Para tanto, ratones C57BL/6 fueron sometidos a la inducción 
de colitis por la administración de agua conteniendo 3% de dextrina sulfato de sodio (DSS). Los 
resultados demuestran mejora en la condición clínica y en el score pos-muerte de los ratones 
tratados con el EGS (iv o ip). Esa mejora fue acompañada por la reducción de los leucocitos en la 
sangre periférica, principalmente cuando los animales fueron tratados iv. Además, la reducción 
del infiltrado inflamatorio y de las citoquinas patogénicas IL-12, IFN-γ, TNF-α, IL-1β e IL-5 en 
el intestino fue también asociada al tratamiento. Conjuntamente, hubo disminución de la 
frecuencia de linfocitos TCD4+ productores de IFN-γ, IL-17 e IL-4 en el bazo y en los linfonodos 
mesentéricos (LNM) de los animales tratados con EGS. Aún, una mejor frecuencia de células 
CD11b+ en el bazo y CD49b+ en los LNM también fue detectada en los animales con inflamación 
intestinal tratados con el EGS. De forma interesante, cuando expuestos por dos ciclos al DSS, el 
tratamiento previo con EGS (ciclo 1) protegió los ratones del desarrollo de la colitis pos nueva 
inducción de la inflamación intestinal (ciclo 2), sugiriendo que la saliva del A. aegypti posee 
componentes con capacidad de retardar el surgimiento y la gravedad recidiva de la enfermedad. 
La mejora en la condición clínica asociada al tratamiento con EGS parece también estar asociada 
a la modulación de poblaciones bacterianas en el intestino con características de inflamación 
intestinal (Pseudomonas monteilii) y protectoras (Ruminococus champanelensis e Turicibacter 
sanguinis).  De hecho, el trasplante de microbiota de ratones tratados con EGS para animales que 
sufrieron inducción de la colitis llevó a una aparente mejora del score pos-muerte y a la reducción 
de los leucocitos circulantes. Además, el trasplante disminuyo la expresión de RNAm de las 
citoquinas inflamatorias IFN-γ e IL-1β, indicando que las alteraciones en la microbiota intestinal 
pueden ser uno de los mecanismos por los cuales el EGS modula la colitis experimental. 
Finalmente, experimentos utilizando la cromatografía líquida de alta performance (HPLC) 
sugieren que una fracción (F3) del extracto bruto de la saliva puede ser la responsable por la 
mejora observada en las señales clínicas de la enfermedad. De forma general el EGS y sus 
componentes parecen representar una fuente importante de moléculas inmunomoduladoras, con 
potencial terapéutico en el tratamiento de la inflamación intestinal inducida experimentalmente. 
 
Palabras clave: Enfermedad inflamatoria intestinal experimental. Colitis. Aedes aegypti.  
Tratamiento.  Terapia alternativa.  
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1. INTRODUÇAO 
 
 
1.1 Doença inflamatória intestinal humana 

 
 

O termo doença inflamatória intestinal (DII) refere-se a duas doenças distintas, doença 

de Crohn (DC) e retocolite ulcerativa (RCU), que podem acometer o trato gastrointestinal 

(TGI) em sua totalidade ou em partes. De forma geral, são caracterizadas por resposta 

inflamatória exacerbada na mucosa gastrointestinal, presença de curso crônico e alternância 

de períodos de atividade e de remissão clínica com gravidade variável [1, 2]. 

A DC pode afetar todo o TGI e é caracterizada por inflamação descontínua e 

transmural. As porções do TGI mais comumente afetadas são o íleo terminal e o cólon. Os 

sinais clínicos são variáveis e estão diretamente relacionados ao local afetado, extensão e 

importância das lesões. Dessa forma, os pacientes apresentam um amplo espectro de 

alterações clínicas que incluem: saciedade precoce, náuseas, dor abdominal difusa, anorexia, 

diarreia (podendo ser muco-sanguinolenta) e perda de peso [3, 4]. Em contrapartida, a RCU é 

caracterizada por inflamação limitada e exclusiva do cólon, na qual a inflamação que se 

restringe à mucosa e submucosa afeta inicialmente o reto, podendo estender-se de forma 

contínua e difusa por todo o cólon [5, 6]. De forma semelhante ao observado nos pacientes 

com DC, os sinais e sintomas clínicos da RCU também são variáveis e dependem da extensão 

e gravidade das lesões. Assim, os pacientes podem apresentar diarreia muco-sanguinolenta, 

sangramento retal, cólicas abdominais e sintomas gerais como febre, anorexia e perda de peso 

[7].  

A etiologia da DII ainda não é bem conhecida. No entanto, a combinação de alterações 

em fatores genéticos, ambientais e imunológicos parece desempenhar um papel crucial no 

desencadeamento dessas doenças. A principal hipótese para a patogênese da DII se baseia no 

fato de que a inflamação intestinal observada é o resultado final de uma resposta imune 
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geneticamente desregulada contra antígenos da microbiota intestinal [8]. A quebra na 

tolerância imunológica contra antígenos microbianos presentes no TGI se dá em decorrência 

de um desequilíbrio entre resposta imune efetora e reguladora, aliada a alterações qualitativas 

e quantitativas dos microrganismos que habitam esse ambiente [1]. Além disso, também há 

contribuição de fatores ambientais como hábitos alimentares, estilo de vida e tabagismo que 

promovem um mau funcionamento na barreira epitelial intestinal [8, 9].  

 

1.2 Epidemiologia 

 

Levantamentos epidemiológicos mostram maior ocorrência das DII em países 

industrializados. Desde a metade do século XX, sua incidência tem aumentado drasticamente 

em países da América do Norte e Europa [10, 11]. Nos Estados Unidos, onde 

aproximadamente um milhão de pessoas possui DII, os custos diretos e indiretos chegaram a 

US$ 6 bilhões em 2004 [12, 13]. No Canadá, o número estimado de pessoas com DII é de 

200.000, o que representa um impacto com gastos na área da saúde em torno de US$ 920 

milhões [14]. Na Europa, de forma geral, estima-se que 2-3 milhões de pessoas tenham DII e 

o custo estimado com esses pacientes varia entre € 4.6-5.6 bilhões por ano [15]. Esses custos 

são estimados com base nos gastos com cirurgias, internações, medicamentos e cuidados 

ambulatoriais. Apesar do número de cirurgias ter diminuído um pouco nos últimos anos, o 

uso cada vez mais frequente de imunobiológicos tem ajudado a aumentar os gastos com esses 

pacientes [16].  

Embora as DII sejam predominantemente diagnosticadas nos países industrializados, 

um aumento importante tem sido observado em países economicamente emergentes da Ásia e 

da América do Sul. Nesses casos, acredita-se que fatores como maior urbanização e a 

ocidentalização de hábitos tenham exercido influência direta nesse aumento [17-19]. No 
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Brasil, o número de levantamentos epidemiológicos disponíveis é baixo. Um estudo realizado 

em Botucatu-SP, demonstrou uma incidência de 4,48 casos/100.000 habitantes e de 3,5 

casos/100.000 habitantes, respectivamente para RCU e DC. Ainda, foi observada uma 

prevalência de 14,81 casos/100.000 habitantes para a RCU e de 5,65 casos/100.000 habitantes 

para a DC [19]. Nesse sentido, apesar de utilizarem uma amostragem menor, outros trabalhos 

demonstraram maior frequência da ocorrência de RCU em mulheres quando comparado a 

homens, nos estados do Mato Grosso[20] e Piauí [21]. Além disso, quando comparada à 

frequência de DC, uma maior ocorrência de RCU foi observada em indivíduos com mais de 

30 anos [21]. Em contrapartida, um estudo realizado no Hospital de Clínicas da Universidade 

de São Paulo em Ribeirão Preto, mostrou maior ocorrência de DC quando comparado à RCU. 

Uma associação positiva entre tabagismo e maior frequência de complicações como obstrução 

e perfuração, foi detectada nesses pacientes [22].  Dessa forma, fica evidente a importância de 

estudos sobre as DII, principalmente por possuírem distribuição global acometendo milhões 

de pessoas. 

 

1.3 Dextran sulfato de sódio na indução da colite experimental 

  

Diferentes modelos experimentais de DII têm sido utilizados para estudar as alterações 

locais do sistema imune nesse contexto. Eles podem ser classificados de acordo com a 

natureza da indução da colite em: desenvolvimento de colite espontânea, colite induzida e 

transferência adotiva [23, 24]. Embora não sejam capazes de reproduzir a complexidade da 

DII em humanos, eles são utilizados como ferramentas investigativas de diferentes aspectos 

relacionados à patogênese e ao tratamento das DII [24].  

Os modelos químicos de inflamação intestinal em murinos são os mais utilizados em 

função da facilidade de indução e do controle sobre o início, duração e intensidade da doença. 
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Tanto o modelo que utiliza o dextran sulfato de sódio (DSS) quanto o ácido trinitrobenzeno 

sulfônico (TNBS), são modelos animais de inflamação de mucosa intestinal bem 

estabelecidos e utilizados há mais de duas décadas tanto em estudos pré-clínicos quanto no 

estudo da patogênese das DII [25, 26].  

Nesse contexto, o modelo de colite induzida por DSS possui algumas vantagens 

quando comparado a outros modelos. Dependendo do objetivo do estudo, pode-se 

desenvolver colite aguda, crônica ou de recidivas, pela mudança na concentração e na 

frequência de administração de DSS [27]. Ainda, a eficácia do modelo de DSS para estudar o 

potencial terapêutico de drogas utilizadas para o tratamento da doença em humanos, já foi 

observada. Esse estudo demonstrou que os dados obtidos em camundongos com o DSS, 

podem ser utilizados de forma relevante na compreensão da doença humana [28].  

Alguns aspectos podem influenciar na resposta dos camundongos ante a exposição ao 

DSS. Dentre eles é possível destacar os inerentes ao próprio DSS, como variações na 

concentração, no peso molecular, tempo de exposição, fabricante e lote. Além disso, os 

associados ao camundongo também são importantes, como fatores genéticos relacionados à 

linhagem utilizada e/ou a ausência de determinados genes além das diferenças na composição 

da microbiota intestinal [29]. Assim, o início e a gravidade da colite podem variar em função 

desses fatores.  

Diferentes estudos já demonstraram que o DSS induz toxicidade das células do 

epitélio intestinal além de comprometer a integridade da barreira epitelial. O mecanismo que 

descreve como o DSS passa pelas células epiteliais ainda não é claro. Durante a colite aguda 

induzida por DSS, o comprometimento de função da barreira epitelial está associado à 

redistribuição de proteínas que compõe as tight junctions como a ocludina, ZO-1 [30], 

claudinas 1,3,4 e 5, além de um aumento na taxa de apoptose [31]. O aumento da apoptose 

associado à uma diminuição da proliferação celular já foi apontado como um dos 
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responsáveis pela perda da integridade da barreira epitelial durante a colite aguda induzida 

por DSS [32]. Com a integridade comprometida, há maior permissividade à entrada de 

antígenos presentes no lúmen e microrganismos na camada de mucosa resultando em aumento 

da inflamação frente à exposição ao DSS. A importância dos microrganismos nesse contexto, 

foi evidenciada em trabalhos que demonstraram que camundongos isentos de microrganismos 

(germ free) e/ou tratados com antibióticos, apresentam redução no processo inflamatório 

quando expostos ao DSS [33-35]. Além disso, o modelo de colite aguda utilizando DSS 

apresenta várias semelhanças histopatológicas com a RCU incluindo o comprometimento das 

porções mediais e distais do cólon, depleção de mucina, degeneração epitelial, presença de 

infiltrado neutrofílico na mucosa que pode promover a formação de abscesso de cripta e 

erosões superficiais de mucosa [27, 36, 37]. Em contrapartida, outros estudos demonstraram 

efeitos do DSS também nas porções mais distais do intestino delgado (íleo) [38, 39] o que 

mostra que esse modelo pode na verdade apresentar características mistas entre RCU e DC.  

 

1.4 Resposta imune na doença inflamatória intestinal 

 

Como as DII são doenças crônicas com inflamação recorrente da mucosa intestinal, é 

bem estabelecido que tanto a resposta imune inata quanto a adaptativa desempenham um 

papel importante na patogênese da doença juntamente com os outros fatores descritos 

anteriormente. A resposta imune inata é a primeira barreira contra agentes agressores 

externos. De forma geral, esse tipo de resposta compreende as barreiras físicas (epitélio que 

cobre a mucosa intestinal), fagócitos (macrófagos, neutrófilos), células dendríticas (DCs), 

células linfóides inatas – ILC (incluindo linfócitos natural killer - NK), citocinas, proteínas 

relacionadas à inflamação (proteínas do complemento, proteína C reativa), peptídeos 

antimicrobianos (defensinas, catelicidinas), e receptores de reconhecimento padrão (PRR) [1, 



! 7 

40]. A grande maioria desses componentes da resposta imune inata está alterada nas DII, 

levando a inflamação descontrolada da mucosa intestinal.  

As DCs são essenciais no controle da resposta imune contra patógenos e na 

manutenção da tolerância imunológica. Como as DCs possuem diferentes subtipos, diferentes 

marcadores fenotípicos devem ser utilizados para distinguir essas diferentes populações. 

Nesse sentido, os marcadores mais utilizados são CD11b e CD11c, associados a outras 

integrinas como CD103 e o receptor de quimiocinas CX3CR1 [41]. O número de DCs e 

outras células apresentadoras de antígenos (APC) parece estar aumentado tanto na colite 

experimental quando em pacientes com DII [42]. Além disso, as DCs são mais responsivas a 

estímulos como o lipopolissacarídeo (LPS) nas DII e contribuem na piora da doença [43]. No 

intestino, as DCs CD103+ são essenciais para o estado de equilíbrio da mucosa intestinal e 

regulam as populações de células T efetoras e reguladoras [44]. Algumas populações de DCs 

derivadas de monócitos desempenham um papel crucial na colite experimental por produzir 

citocinas como IL-6 e IL-23, contribuindo para o desenvolvimento de células T helper (Th)17 

e consequentemente agravando a lesão ao cólon [45]. Em contrapartida, o TGF-β parece ser 

importante no aumento da função inibitória das DC imaturas na colite experimental, 

provavelmente pela indução de células T reguladoras CD4+ FoxP3+ [46].  

Os macrófagos representam outro componente importante da resposta imune inata e 

estão presentes em grande quantidade, em diferentes tecidos do corpo, incluindo o intestino. 

A principal função dessas células é eliminar e apresentar antígenos aos linfócitos T, além de 

produzir citocinas responsáveis pelo recrutamento de outras células imunes ao local da 

inflamação [47]. Até hoje, duas classes principais de macrófagos foram descritas: 

inflamatórios (M1) e antiinflamatórios (M2). De forma geral, essas células caracterizam-se 

pela baixa expressão da integrina CD11c, pela presença de CD11b e da glicoproteína F4/80. 

Além disso, seus diferentes subtipos podem ser caracterizados pela presença do receptor de 
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quimiocina CX3CR1 [42, 48]. No intestino, em condições homeostáticas, a população 

principal dessas células apresenta elevada expressão de CX3CR1 e não é responsiva a 

estímulos inflamatórios, embora apresente sua capacidade fagocítica preservada [49]. 

Entretanto, nas DII, há um aumento de uma subpopulação de macrófagos com expressão 

reduzida ou intermediária de CX3CR1 em decorrência da migração e diferenciação de 

monócitos nos locais de inflamação. Estes macrófagos M1, aumentam a expressão de 

receptores presentes em células mielóides e PRR que amplificam o sinal para a produção de 

citocinas inflamatórias como TNF-α, IL-1 e IL-6, aumentando a resposta imune local [50].  

Por outro lado, as células da resposta imune adaptativa como as células T CD4+, têm 

sido alvo de estudos sobre a patogênese da DII nos últimos anos. O entendimento do seu 

papel na inflamação intestinal poderia esclarecer os mecanismos da resposta imune celular 

nas DII, assim como as citocinas e os padrões diferenciais efetores ou de falhas de 

imunorregulação que favorecem o desencadeamento dessas doenças. Há fortes evidências de 

que na DC há um padrão de resposta predominantemente Th1, com elevada produção de IFN-

γ e IL-12 pelas células mononucleares da lâmina própria [51, 52]. Nesse contexto, o uso 

terapêutico de anticorpos monoclonais para bloquear IL-12/IL-23p40 e IFN-γ, levou à 

melhora clínica de camundongos com inflamação intestinal induzida respectivamente por, 

TNBS [53] ou transferência adotiva de células [54]. Além disso, a maior expressão dos 

fatores de transcrição Tbet e signal transducer and activator of transcription (STAT) 4, 

característicos dos linfócitos Th1, já foi identificado com maior frequência em pacientes com 

DC quando comparados aos com RCU ou indivíduos saudáveis [55, 56]. A importância 

desses fatores no desenvolvimento da doença foi também estudada em trabalhos 

experimentais. Assim, camundongos deficientes ou que superexpressaram o fator de 

transcrição STAT4, mostraram-se respectivamente, menos ou mais suscetíveis ao 

desenvolvimento de inflamação intestinal experimental [57, 58].  
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A RCU é considerada uma doença de padrão Th2 atípico, com TNF-α, alta produção 

de IL-5 e IL-13 por células Th e IL-13 por células NKT [59]. O desenvolvimento de células 

Th2 ocorre sob o estímulo de IL-4 e subsequente ativação dos fatores de transcrição GATA3 

e STAT6. Esse padrão de resposta imune tem como característica a produção das citocinas 

IL-4, IL-5 e IL-13 [60]. O papel desses diferentes fatores no desenvolvimento da RCU tem 

sido explorado por diferentes estudos. A IL-13 por exemplo, parece exercer impacto negativo 

sobre a barreira epitelial intestinal por promover o aumento de apoptose das células intestinais 

epiteliais [61]. Em contrapartida, camundongos deficientes para o fator de transcrição STAT6,  

apresentaram redução significativa de citocinas do padrão de resposta imune Th2 e, 

consequentemente, foram protegidos do desenvolvimento da inflamação intestinal induzida 

por oxazolona (modelo murino semelhante à RCU) [62]. Essa proteção foi relacionada aos 

baixos níveis de IL-13 e, consequentemente à redução da formação de poros no intestino dos 

animais deficientes para o fator de transcrição. Nesse sentido, a eficácia terapêutica de 

imunobiológicos direcionados à neutralizar a atividade da IL-13 tem sido testada, com êxito, 

em pacientes com RCU [63, 64]. 

Desde a descoberta de que a imunopatogênese das DII não está associada unicamente 

com o perfil dicotômico de resposta imune Th1/Th2 [65], estudos evidenciando o papel dos 

linfócitos Th17 nesse cenário têm sido cada vez mais frequentes. Para o desenvolvimento 

desse padrão de resposta imune alguns fatores devem estar presentes. Dentre eles é possível 

destacar citocinas como IL-23, IL-6, IL-1β, IL-21 e TGF-β [66], além de fatores de 

transcrição gênica como STAT3, receptor órfão do ácido retinóico (ROR)γt e o fator 

regulador de interferon (IRF) 4 [67]. Nesse contexto, uma associação entre a ocorrência de 

DII e polimorfismos nos genes IL-23R, IL-12p40, STAT3, JAK2, relacionados à 

diferenciação de células Th17,  já foi descrita [68]. Diferentes estudos têm demonstrado que 

citocinas relacionadas à esse padrão de resposta imune, como IL-17 e IL-23, encontram-se 
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elevadas na lâmina própria de pacientes com DC ou RCU [69-72]. Esse padrão inflamatório 

descontrolado relacionado aos linfócitos Th17, já foi sugerido como um dos fatores 

associados à baixa eficácia de terapias com anticorpos contra IFN-γ em pacientes com DC 

[70]. Nesse contexto, a capacidade de células Th1 de se transformarem em Th17, após 

estímulo com TGF-β e IL-6 [73, 74], pode contribuir para a manutenção da inflamação de 

mucosa dificultando o desenvolvimento de terapias efetivas na redução da inflamação 

intestinal. Ainda, a produção de níveis aumentados de IL-17, já demonstrou ter influência nos 

aumentos de citocinas pró-inflamatórias como IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α [75, 76], 

quimiocinas e do infiltrado inflamatório [77], o que pode ser mais um fator responsável pela 

inflamação intestinal descontrolada nas DII. Embora esse padrão de resposta esteja 

normalmente associado à inflamação descontrolada e destruição tecidual, a produção de IL-22 

por essas células, parece possuir papel protetor na mucosa intestinal [78]. Entretanto, a 

produção dessa citocina por outras fontes como as células Th22 [79], não pode ser descartada.  

 Além disso, os linfócitos Th17 parecem fazer parte da conexão entre a microbiota 

intestinal e a resposta imune desregulada nas DII. Essa observação se deve ao fato de algumas 

populações bacterianas, conhecidas como bactérias filamentares segmentadas (SFB), 

aumentarem a atividade de linfócitos Th17 nesse contexto [80, 81]. No entanto, as questões 

relativas às alterações da microbiota intestinal nas DII será abordada posteriormente. De 

forma geral, as células Th17, apesar de possuíram papel ambíguo no desenvolvimento das 

DII, podendo atuar tanto como anti- quanto pró-inflamatórias, desempenham papel crucial na 

progressão e na manutenção da doença. 

Além das células e citocinas já descritas, outros mediadores são produzidos nas DII, 

acompanhados de fatores imunorreguladores que possuem papel fundamental no controle da 

resposta imune de mucosa [82]. Nesse contexto, as células T reguladoras (Tregs) pertencem a 

uma população de linfócitos T com características de suprimir a resposta imune. 
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Normalmente, essas células têm origem no timo, e são conhecidas como Tregs convencionais 

ou naturais. Entretanto, uma outra população de Tregs já foi identificada e é caracterizada por 

se desenvolver à partir de células CD4+CD25-FoxP3- em órgãos e tecidos periféricos, na 

presença de TGF-β e ácido retinóico, sendo conhecidas como Tregs periféricas o induzidas 

[83]. Diferentes marcadores, mas não exclusivos ou expressos em todas as Tregs, têm sido 

usados para caracterizar essas células. Os mais conhecidos são o fator de transcrição 

forkheadboxP3 (FoxP3) e a cadeia alfa do receptor de IL-2 (CD25), no entanto, outros 

marcadores podem ser utilizados com esse propósito, dentre eles é possível citar o antígeno 

associado à citotoxicidade de linfócitos T-4 (CTLA4), a glucocorticoid-induced TNFR-

related protein (GITR) e a proteína de morte celular programada-1 (PD-1), dentre outros [84]. 

Em condições fisiológicas, na lâmina própria do intestino, as Tregs mantêm a homeostase 

pela regulação negativa de células T efetoras e desempenham um papel crucial no controle e 

supressão da inflamação intestinal pela produção de IL-10 e TGF-β e aumento da expressão 

de CTLA-4 [85]. Entretanto, em função da frequência e função anormais das Tregs 

observados em indivíduos com DII, o papel dessas células na patogênese dessas doenças tem 

sido explorado em diferentes trabalhos [86, 87]. Nesse contexto, o aumento na frequência de 

Tregs no sangue periférico de pacientes com DII inativa e diminuição durante os períodos de 

recidiva, já foi descrito [86]. Um estudo diferente mostrou uma redução da capacidade 

imunossupressora dessas células em pacientes com DII. Assim, em função da semelhança de 

citocinas necessárias para a diferenciação de Tregs e células Th17, a ocorrência de linfócitos 

T CD4+ que co-expressam os fatores de transcrição RORγt e FoxP3, aliada à presença da 

citocina IL-17, no sangue periférico ou na mucosa intestinal de pacientes com DII, já foi 

observada [87]. Portanto, a diminuição dessa capacidade imunossupressora pode, pelo menos 

em parte, ser atribuída a variações do gradiente de citocinas presentes no ambiente intestinal e 

da presença concomitante de fatores de transcrição com função divergente. Ainda, em função 
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do estresse, as DCs podem ser estimuladas a produzirem maiores concentrações de IL-6 e IL-

23, consequentemente, promovendo a diferenciação de Tregs para um perfil FoxP3+TNF+IL-

17+, agravando a inflamação intestinal quando camundongos foram expostos ao DSS ou 

TNBS [88]. Nesse sentido, a terapia com anticorpos anti-TNF-α, já se mostrou efetiva na 

redução da apoptose e no aumento da frequência de Tregs no sangue periférico de pacientes 

com DII [89]. Além disso, após tratamento com anticorpos anti-TNF-α, as Tregs provenientes 

de pacientes com DII, apresentaram aumento da capacidade supressora de linfócitos T 

efetores [90].  

 

1.5 Alterações na microbiota intestinal  

 

Dentro do complexo cenário que envolve a etiologia das DII, além do papel crucial da 

relação entre fatores ambientais, predisposição genética e alterações do sistema imune, a 

microbiota constitui outro elemento chave na patogênese dessas doenças. O intestino de 

adultos saudáveis contém aproximadamente uma população de 100 trilhões (1014) de 

bactérias, número superior a mais de 10 vezes a quantidade total de células presentes no corpo 

humano [91]. Acredita-se que a microbiota intestinal seja composta por mais de 100 espécies 

compreendendo cerca de 200 cepas diferentes de bactérias [92, 93]. Nesse contexto, a relação 

de comensalismo entre componentes imunes e não imunes do TGI com os microrganismos 

presentes nele, é determinante na contribuição para os estados de saúde e doença. As bactérias 

comensais ajudam na manutenção da homeostasia em resposta a diferentes moléculas 

produzidas por células epiteliais, macrófagos e DCs além de linfócitos T e B [92]. Em 

contrapartida, esses microrganismos desempenham uma grande variedade de funções 

metabólicas, de defesa contra organismos patogênicos e de modulação da resposta imune 

[94]. A modulação de determinadas populações microbianas pode estar associada à piora em 
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pacientes com DII. No entanto, ainda não é claro se essas alterações constituem a causa ou a 

consequência dessas doenças. Nesse sentido, uma redução do número de diferentes espécies 

de bactérias anaeróbias na microbiota intestinal como Bacteroides, Eubacterium e 

Lactobacillus, já foi descrita em pacientes com DII [95]. Outra característica importante dos 

pacientes com DII é a perda da diversidade bacteriana. Essa alteração é conhecida como 

disbiose e pode ser responsável por uma mudança de um perfil homeostático encontrado em 

indivíduos saudáveis (normobiose/eubiose) para um padrão prejudicial com características 

pró-inflamatórias [96, 97].  

Durante o estado de normobiose, é comum encontrar na lâmina própria, populações de 

células Th17 e Treg. Este fato, ocorre principalmente pela importância dessas células na 

proteção de mucosa e nas particularidades do microambiente intestinal. As células Treg no 

cólon são induzidas por uma combinação de bactérias dos grupos IV e XIVa do gênero 

Clostridia [98, 99], enquanto no intestino delgado, os linfócitos Th17 são induzidos pelas SFB 

tanto em humanos [81, 100] quanto em camundongos [101]. Embora essas células possam se 

desenvolver mesmo na ausência desses microrganismos [80], a influência que eles exercem 

sobre essas populações celulares é clara e parece exercer papel fundamental na progressão 

clínica de doenças como as DII. Uma das teorias mais aceitas para explicar a ação dessas 

bactérias na diferenciação de linfócitos Th17 ou Treg, é a de que metabólitos provenientes 

desses microrganismos comensais, atuem sobre as células imune presentes na lâmina própria, 

gerando um ambiente favorável a uma determinada população em detrimento a outra. Dessa 

forma, a indução de células Th17 pelas SFB, muito provavelmente, ocorre pela produção das 

proteínas amiloides séricas A no íleo terminal, o que induz as DCs da lâmina própria a 

produzirem citocinas que promovem a diferenciação das células Th17 [81]. Os produtos do 

metabolismo desses microrganismos são muito importantes e podem influenciar diretamente 

no curso clínico da doença. Nesse sentido, algumas bactérias do filo Firmicutes, normalmente 
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reduzidas nas DII, constituem fonte importante de ácidos graxos de cadeia curta como o 

acetato e o butirato, que por sua vez, desempenham importante ação anti-inflamatória no 

intestino além de serem nutrientes fundamentais para as células do trato gastrointestinal [102]. 

O propionato e o butirato, por exemplo, exercem uma função importante na diferenciação de 

células T reguladoras (Treg) [102, 103]. Embora mais de 99% dos genes identificados no 

intestino sejam provenientes de bactérias, a participação de outras populações de 

microrganismos como vírus e fungos, não pode ser descartada [91, 104]. 

 

1.6 Terapia na doença inflamatória intestinal 

 

Classicamente os objetivos do tratamento tanto da DC quanto da RCU são a redução 

do processo inflamatório durante as recidivas, além do prolongamento do período no qual o 

paciente apresenta-se em remissão dos sintomas clínicos. Normalmente, o tratamento é 

escolhido com base na extensão e grau de severidade da doença, sua resposta a tratamentos 

prévios e situações individuais de cada paciente [105]. Nesse sentido, duas diferentes 

estratégias conhecidas como step-up ou top-down podem ser utilizadas. A primeira, se refere 

a abordagem clássica onde a intensidade do tratamento aumenta de acordo com a gravidade 

da doença. Em contrapartida, a estratégia top down, inclui tratamento inicial mais intenso, 

como aqueles que utilizam imunobiológicos. Essa estratégia visa principalmente evitar a 

ocorrência de futuras complicações [106]. Entretanto, é importante ressaltar que a escolha 

dessas diferentes abordagens pelo médico, dependerá da condição clínica e da responsividade 

do paciente a tratamentos prévios.  

De forma geral, a terapia farmacológica utiliza drogas bem estabelecidas conhecidas 

como terapia convencional. Nesse grupo, destacam-se cinco classes distintas de fármacos: 

aminosalicilatos, antibióticos, corticosteroides, tiopurinas e antagonistas do ácido fólico. 
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Ainda, outras abordagens terapêuticas como aquelas que empregam o uso de células 

mesenquimais, células troncos hematopoiéticas e anticorpos para neutralizar a ação de 

citocinas pró-inflamatórias (imunobiológicos), têm sido também utilizados [105].  

Dessa forma, embora as terapias disponíveis na atualidade tenham como alvo 

elementos relacionados ao desenvolvimento da inflamação, não existe fármaco com 

capacidade totalmente curativa. Além disso, um grupo relevante de pacientes é refratário ou 

intolerante a várias intervenções farmacológicas, as quais também podem cursar com efeitos 

adversos indesejáveis [43].  

 

1.7 Saliva de insetos hematófagos como alternativa terapêutica 

 

Para se alimentar com sucesso, os insetos hematófagos necessitam combater a 

hemostasia, a inflamação e a resposta imunológica de seus hospedeiros vertebrados. Como 

consequência dos milhões de anos de coevolução com esses hospedeiros, o coquetel salivar 

desses insetos possui um arsenal de moléculas apresentando diferentes efeitos 

farmacológicos. Os estudos dessas moléculas levaram à caracterização de três classes gerais 

de atividades anti-hemostáticas na saliva de espécies hematófagas: antiagregante de plaquetas, 

vasodilatadora e anticoagulante [107]. Mas o papel da saliva na hematofagia não se limita 

apenas ao sistema vascular. Uma resposta inflamatória e imune mensurável é observada nos 

hospedeiros após a picada e se essas reações forem suficientemente fortes e/ou específicas, 

elas podem afetar a capacidade destes artrópodes de se alimentarem e/ou de se reproduzirem 

[108]. Como a imunidade do hospedeiro pode, aparentemente, ter um efeito deletério no ciclo 

de vida dos insetos, é de se esperar que esses vetores também tenham desenvolvido moléculas 

anti-inflamatórias e imunomoduladoras em sua saliva durante a evolução da hematofagia 

[109].  
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Dessa forma, como a saliva de insetos hematófagos constitui uma fonte importante de 

moléculas com potencial farmacológico, estudos tem utilizado esse conhecimento no 

tratamento de doenças inflamatórias descontroladas como a artrite reumatoide [110, 111] e 

encefalopatia autoimune experimental [112]. Nesse contexto, em função do grande potencial 

terapêutico da saliva de insetos hematófagos, algumas propriedades do extrato de glândula 

salivar (EGS) do Aedes aegypti já foram demonstradas. Dentre elas, destacam-se a inibição da 

produção de TNF-α por mastócitos de ratos [113], a diminuição da proliferação de linfócitos 

[114-116] e a redução de produção de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α ou do 

padrão de resposta Th1 (IL-2 e IFN-γ). Pouco efeito foi observado no padrão de citocinas Th2 

[115]. Sabe-se ainda que há na saliva do mosquito uma proteína (SAAG-4) capaz de 

direcionar a população de células T CD4+ para o padrão efetor Th2 e inibir as respostas 

Th1[117]. 

Assim sendo, é notável que a saliva de A. aegypti é capaz de modular a resposta imune 

de seus hospedeiros vertebrados, mas ao contrário do conhecimento sobre o efeito da saliva 

no sistema vascular, muito pouco é conhecido sobre seu potencial imunomodulador em 

doenças autoimunes ou inflamatórias crônicas. Neste sentido, sabendo do processo 

inflamatório descontrolado nas DII, é factível supor que estes componentes salivares podem 

apresentar um importante potencial terapêutico nessas doenças, em especial naquelas 

refratárias aos tratamentos convencionais como é o caso da DC e RCU. 

 

1.8 Justificativa 

 

As DII afetam milhares de pessoas em todo o mundo, causando sintomas como dor 

abdominal, diarreia, sangramento retal, perda de peso, febre e fadiga, além de obstrução 

intestinal e fístulas. A inflamação grave pode causar danos prolongados e irreversíveis na 
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função e estrutura gastrintestinal, além de desencadear o desenvolvimento de outras doenças 

como câncer cólon-retal. Sabe-se que nas DII há uma rede complexa de citocinas e 

mediadores produzidos pela imunidade inata e adaptativa, que geram um espectro de 

respostas variando do estado de equilíbrio à situação de inflamação e perda da homeostase 

intestinal. Além disso, outro importante aspecto associado às DII está relacionado à 

complexidade de sua etiologia multifatorial. Estudos sobre a influência de alterações da 

microbiota no desenvolvimento das DII tem ocupado papel de destaque em diferentes grupos 

de pesquisa no mundo. Esses estudos visam esclarecer o envolvimento dessa população de 

aproximadamente 100 trilhões de microrganismos no desenvolvimento da doença [59, 118, 

119]. Nesse contexto, sabendo que as terapias atuais apresentam custos elevados 

(imunobiológicos), altos índices de efeitos colaterais, baixas taxas de resposta e sendo a saliva 

de insetos hematófagos uma importante fonte de moléculas imunomediadoras e 

antibacterianas, este estudo teve como objetivo demonstrar o potencial terapêutico da saliva 

de A. aegypti nas DII. Dessa forma, esse trabalho visou aumentar o conhecimento aplicável 

no tratamento de doenças inflamatórias descontroladas, contemplando a caracterização e/ou 

descoberta de novas moléculas com importantes atividades biológicas e potencial terapêutico, 

a serem utilizadas como imunomoduladoras em doenças inflamatórias e autoimunes.  
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2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo principal 

Avaliar o potencial terapêutico da saliva de Aedes aegypti e suas frações no controle da DII 

induzida experimentalmente. 

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1 Avaliar o efeito modulador da saliva de Aedes aegypti e suas frações nos parâmetros 

clínicos do desenvolvimento da doença; 

2.2.2 Avaliar o efeito da saliva de Aedes aegypti no infiltrado inflamatório do intestino e nas 

lesões intestinais de camundongos submetidos à indução da inflamação intestinal, com ou 

sem a terapia; 

2.2.3 Avaliar a capacidade imunomoduladora da saliva de Aedes aegypti e suas frações na 

inflamação intestinal; 

2.2.4 Avaliar o efeito da saliva do Aedes aegypti sobre diferentes populações celulares do 

sistema imune de camundongos submetidos à inflamação intestinal; 

2.2.4 Avaliar a capacidade de modulação da microbiota intestinal em camundongos 

submetidos à indução da doença, tratados ou não com a saliva; 
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3. Materiais e métodos 

 

3.1 Extrato da glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti  

 

Machos e fêmeas de Aedes aegypti foram mantidos no biotério de insetos do 

Departamento de Parasitologia do ICB/USP, coordenado pela Profa. Dra. Margareth de Lara 

Capurro Guimarães, onde foram alimentados e acasalados. Glândulas salivares de fêmeas 

com 3-5 dias após emergência foram dissecadas em salina tamponada com fosfato (PBS) 

(Gibco Invitrogen, Grand Island, NY, EUA) e transferidas para um pequeno tubo contendo 50 

µL de PBS gelado (Fig. 1). Os tubos contendo as glândulas salivares foram sonicados para 

liberação do material solúvel e centrifugados a 14.000 g por 10 minutos para remover o 

material particulado. O sobrenadante resultante, referido como extrato da glândula salivar 

(EGS), foi reunido e esterilizado por passagem através de um filtro contendo uma membrana 

de nitrocelulose com poros de 0.2 µm Millex (Millipore, Carrigtwohill, County Cork, 

Irlanda). A concentração proteica foi determinada pelo ensaio de ácido bicinconínico (BCA), 

utilizando um kit comercial (Pierce BCA Protein Assay Kit - ThermoFisher Scientific, 

Rockford, IL, EUA) e alíquotas foram armazenadas a -80º C até o momento de uso. Para o 

isolamento das frações do EGS, 1mg de proteína total foi fracionada por cromatografia 

líquida de alta performance (HPLC) usando coluna de gel filtração Yarra SEC-4000 

(Phenomenex, Torrance, CA, USA) com as seguintes condições: PBS, pH 7,4; fluxo de 0,5 

mL/min; coleta: 0,5mL/tubo. As frações foram coletadas, a absorbância monitorada em 

espectrofotômetro a 280 nm e alíquotas de cada fração foram usadas para testar sua atividade 

em ensaios funcionais. 

Como o EGS possui dezenas de proteínas e moléculas não proteicas, não há um teste 

padronizado para confirmar se todas elas estão presentes em quantidades semelhantes em 
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cada lote do extrato. Para termos uma referência que garanta o mínimo de reprodutibilidade 

entre os lotes, os mesmos foram testados para sua capacidade de inibir a proliferação de 

linfócitos. Essa atividade já foi descrita e mostrou-se bastante robusta [116]. 

 

Figura 1. Esquema das etapas realizadas na remoção do par de glândulas salivares das fêmeas do Aedes 
aegypti. A imagem comparativa do Aedes macho e fêmea foi retirada do site: http://www.mdsaude.com/wp-
content/uploads/2012/04/Aedes-aegypti-macho-e-f%C3%AAmea.jpg 

 

3.2 Animais 

  

Foram utilizados camundongos C57BL/6, machos, selvagens, de 6 a 8 semanas de 

idade, mantidos no biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, com água e ração oferecidas ad libitum. Durante todo o 

experimento, estes ficaram em micro-isoladores de racks ventilados, com renovação constante 

de ar, à temperatura de 22 a 26°C e umidade entre 45 e 55%. A água e a maravalha passaram 

por processo de esterilização por autoclave antes de serem oferecidas aos animais. Os 

camundongos foram divididos em grupos conforme segue: animais controles, sem indução de 

inflamação intestinal; animais com inflamação intestinal induzida por DSS; camundongos 

com inflamação intestinal tratados com saliva de A. aegypti ou suas frações. Todos os 

procedimentos foram realizados de acordo com os princípios propostos pelo Colégio 
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Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e certificados pelo Protocolo n°: 

11.1.1080.53.1 (Anexo I) pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/USP/RP).  

 

3.3 Indução da inflamação intestinal  

 

A inflamação intestinal foi induzida pela administração exclusiva de água contendo 

3% dextran sulfato de sódio (DSS – MP Biomedicals, Illkirch, France, Peso molecular: 

36,000-50,000 kDa), disponibilizada aos camundongos durante 6 ou 9 dias consecutivos (Fig. 

2A). Ainda, para simular um modelo de colite crônica, os animais foram expostos ao DSS por 

2 ciclos, com 6 dias de duração cada e um intervalo, sem DSS, de 12 dias entre eles (Fig. 2B). 

Ao término dos experimentos os animais sofreram eutanásia e amostras para análises 

posteriores foram coletadas. Os animais foram pesados diariamente para acompanhamento da 

perda de peso, além da observação de sinais clínicos da doença. 
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Figura 2. Esquema de indução de colite, avaliação clínica e eutanásia para a coleta das amostras dos 
camundongos C57BL/6 tratados por via intravenosa (i.v.). EGS: Extrato de glândula salivar do Aedes 
aegypti; PBS: salina tamponada com fosfato. (A) Indução aguda de inflamação intestinal: 6 ou 9 dias. (B) 
Indução crônica de inflamação intestinal: 2 ciclos de 6 dias de dextran sulfato de sódio (DSS) cada, com 
intervalo de 12 dias sem DSS. 

  

3.4 Tratamento com EGS do Aedes aegypti 

 

Como os camundongos foram expostos por períodos diferentes e tratados por vias 

distintas, intravenosa (i.v) e intraperitoneal (i.p), diferentes protocolos de tratamento foram 

utilizados. Independentemente do tempo de duração da colite ou da via escolhida para o 

tratamento, os camundongos foram tratados com 5µg de proteína do EGS diluídos em 100 µL 

de PBS, conforme experimentos iniciais de dose-resposta. 
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3.4.1 Tratamento por via intravenosa 

 

Os camundongos expostos ao DSS por 6 dias foram tratados entre o 3o e 5o dia de 

colite (Fig. 2A) . O mesmo aconteceu com os animais expostos cronicamente ao DSS (Fig. 

2B). O grupo exposto ao DSS por 9 dias, foi tratado entre os dias 5 e 8 de colite (Fig. 2A).  

 

3.4.2 Tratamento por via intraperitoneal 

 

Os camundongos tratados por via i.p. foram expostos ao DSS somente por 6 dias e 

receberam tratamento desde o primeiro dia de indução da colite até a véspera da eutanásia 

(Fig. 3). 

 

Figura 3. Esquema de indução de colite, avaliação clínica e eutanásia para a coleta das amostras dos 
camundongos C57BL/6 tratados por via intraperitoneal (i.p.). EGS: Extrato de glândula salivar do Aedes 
aegypti; PBS: salina tamponada com fosfato. Indução aguda de inflamação intestinal pela exposição ao dextran 
sulfato de sódio (DSS) por 6 dias. 

 

3.5 Avaliação dos escores clínico e pós-morte 

 

A presença de sinais clínicos da colite foi avaliada diariamente para efetuar o cálculo 

do escore clínico. Cada sinal apresentado pelo camundongo correspondeu a 01 (um) ponto e a 

soma dos pontos de cada animal gerou um escore clínico diário. Nesse sentido, os parâmetros 

avaliados foram: perda de peso, ânus molhado, diarreia, sangue nas fezes, hipoatividade e 

piloereção. Para a perda de peso, animais que apresentaram perda diária entre 5% e 10% 
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tinham 1 ponto atribuído ao escore diário, em contrapartida, aqueles com perda diária maior 

que 10% receberam 2 pontos. O escore clínico geral foi realizado através da somatória do 

escore clínico diário de cada animal. Na ausência de cada um desses sinais a pontuação 

correspondia a 0 (zero). 

No dia da eutanásia, os aspectos macroscópicos do cólon, foram avaliados para a 

quantificação do escore pós-morte. Assim, a presença de fezes liquefeitas, sangramento e/ou a 

ocorrência de estenose foi observada. Nesse sentido, os critérios utilizados para a avaliação 

foram: fezes liquefeitas local (1,0 ponto), fezes liquefeitas difusa (2,0 pontos), sangramento 

local (1,0 ponto), sangramento difuso (2,0 pontos) e estenose (2,0 pontos). O escore pós-

morte foi obtido pela soma desses aspectos em cada camundongo. Além disso, realizamos 

também a soma do escore pós-morte com o escore clínico do dia da eutanásia, e esse índice 

foi chamado de “escore acumulado”. Um exemplo de como o cálculo do escore pós-morte foi 

feito é descrito na Tabela I. 

Tabela I: Exemplo de cálculo do escore pós-morte 

Animal Alterações macroscópicas 

observadas/Valor atribuído 

(pontos) 

Escore pós-morte atribuído 

(pontos) 

1 Sangue difuso (2,0)+ 

Estenose (2,0) 

4,0 

2 Fezes liquefeitas local (1,0) 1,0 

3 Fezes liquefeitas 

local(1,0)+Sangue local (1,0) 

2,0 
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3.6 Eutanásia e obtenção das amostras 

 

Após o término da indução da colite (aguda ou crônica), os camundongos foram 

eutanasiados em câmara de CO2 e tiveram sangue e cólon coletados para análise posterior. O 

cólon foi dividido em fragmentos menores conforme descrito na figura 4. Destes fragmentos, 

um foi imerso em PBS/formaldeído 10% para inclusão em parafina e análise histopatológica. 

Os outros fragmentos foram congelados imediatamente em nitrogênio líquido para ensaios de 

MPO/EPO/NAG/ELISA/qPCR.  

Em experimentos independentes, após a eutanásia dos camundongos, amostras do 

cólon, baço e linfonodos mesentéricos (LNM) foram imersos em meio de cultura RPMI 1640 

completo contendo 5% de soro bovino fetal (SBF) para cultura ou citometria de fluxo. Antes 

do cólon ser processado para os experimentos de citometria, seu comprimento foi avaliado. 

Para isso, ele foi posicionado sobre uma superfície limpa e fotografado com auxílio de câmera 

acoplada a um suporte de altura fixa. As medidas de comprimento foram calibradas pela 

presença de uma régua graduada que serviu como escala para as análises. Posteriormente, as 

imagens de intestino grosso foram avaliadas pelo uso do software ImageJ (National Institutes 

of Health, Bethesda, Maryland, EUA).  

 
Figura 4. Esquema de coleta dos diferentes fragmentos do cólon de camundongos C57BL/6.  MPO: 
mieloperoxidase; NAG: N-acetilglicosaminidase; EPO: eosinófilo- peroxidase; qPCR: reação em cadeia da 
polimerase em tempo real; ELISA: imunoensaio enzimático. Figura adaptada de Treuting & Dintzis [120]. 
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3.7 Contagem total e diferencial de leucócitos e separação do soro 

 

A contagem global de células foi realizada pela diluição de sangue total em solução de 

Turk na proporção 1:10; todas as células coradas localizadas nos quatro quadrantes externos 

do retículo do hemocitômetro/câmara de Neubauer foram contadas e a concentração foi 

expressa por mL de sangue.  

O esfregaço sanguíneo foi corado com panótico rápido (Laborclin, Pinhais, PR, 

Brasil), que se utiliza do princípio de coloração hematológica de Romanowsky, e examinado 

em microscópio (DM750, Leica, Wetzlar, Alemanha) com objetiva de imersão em óleo. O 

exame foi realizado na parte mais fina da extensão contando-se  um total de 100 células. A 

contagem foi feita anotando-se separadamente cada tipo de leucócito identificado (neutrófilos, 

linfócitos, monócitos, eosinófilos e/ou basófilos). O número relativo de leucócitos foi 

determinado de acordo com a frequência (%) encontrada das respectivas populações celulares. 

Já a quantidade absoluta foi calculada multiplicando-se a frequência relativa dos leucócitos 

pelo número total de células obtido na contagem no hemocitômetro; o produto resultante foi 

dividido por 100 e expresso como número de células por mm3 de sangue.  

O soro foi obtido pela centrifugação do sangue total a 2000 g, por 10 minutos, após 

um período de descanso de 30 minutos a temperatura ambiente para permitir a formação do 

coágulo. Posteriormente, o sobrenadante foi cuidadosamente coletado e armazenado a -70°C 

para as análises posteriores.  

 

3.8 Quantificação indireta de neutrófilos, eosinófilos e macrófagos 

 

A quantificação indireta da presença de neutrófilos, eosinófilos e macrófagos no cólon 

foi realizada pela determinação da atividade de enzimas características dessas populações 
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celulares: mieloperoxidase (MPO), eosinófilo-peroxidase (EPO) e N- acetilglicosaminidase 

(NAG), respectivamente. A extração dessas enzimas foi realizada pela lise das células dos 

fragmentos de cólon.  

Para as análises de MPO e NAG, após a pesagem dos fragmentos intestinais, eles 

foram triturados em 400µL de tampão fosfato 0,02M, contendo NaCl 0,1M e EDTA 1,015M 

(pH 4,7). O homogenato de intestino foi centrifugado a 600xg por 15 minutos a 4°C, o 

sobrenadante foi aspirado e desprezado com auxílio de uma pipeta. Em seguida, o precipitado 

foi ressuspendido em 400µL de tampão fosfato 0,02M, contendo NaCl 0,1M e EDTA 1,015M 

(pH 4,7) por agitação em vórtex e, em seguida, adicionado 400µL de NaCl 0,2% gelado, 

deixando-se incubar por 30 segundos em temperatura ambiente para a lise de hemácias. 

Posteriormente, adicionou-se 400µL de solução NaCl 1,6% com glicose 5%, gelada, e as 

amostras foram novamente centrifugadas a 600xg por 15 minutos a 4°C. Após descartar o 

sobrenadante, o precipitado foi ressuspenso em 200µL de tampão fosfato 0,05M contendo 

0,5% de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB - hexadecyltrimethylammonium 

bromide; pH 5,4), por agitação em vórtex. Para lise completa das células remanescentes, as 

amostras foram então congeladas e descongeladas 3 vezes em ciclos de nitrogênio líquido (-

196°C ) e banho-maria a 37°C, respectivamente. As amostras foram centrifugadas a 15000xg 

por 15 minutos a 4°C e o sobrenadante foi coletado para as dosagens das respectivas enzimas. 

As atividades de MPO e NAG foram medidas no sobrenadante do extrato celular obtido.  

Para dosagem de MPO, 50µL do sobrenadante foi incubada com 50µL do reagente 

substrato TMB (3,3',5,5'-tetrametilbenzidina, BD Bioscience, San Diego, CA, EUA) em placa 

de 96 poços por 15 minutos a 37°C e ao abrigo da luz. A reação foi interrompida com 25µL 

de H2SO4 4M e a leitura feita em espectrofotômetro a 450nm (BioTek ELx808; Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA).  
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Para dosagem de NAG, 25µL do sobrenadante foi incubada com 25µL do substrato p-

nitrofenil-2-acetamida-β-D-glicopiranosideo 2,24mM (Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO, 

EUA) e 100µL de tampão citrato 50mM, pH 4,5. Após incubação a 37°C por 60 minutos, a 

reação foi interrompida com 100µL de tampão glicina 0,2M, pH 10,4 e a leitura feita em 

espectrofotômetro a 405nm.  

Para a determinação de EPO, os segmentos intestinais foram triturados na presença de 

400µL de tampão HBSS (solução salina balanceada de Hanks) contendo Ácido N-2-

hidroxietilpiperazina-N'-2-etanosulfônico (HEPES) 10mM, pH 7,4, e centrifugados a 2000xg 

por 15 minutos. Após descarte do sobrenadante, o precipitado foi ressuspenso em 1mL de 

PBS 1x seguido da adição de 3mL de água destilada para o choque hipotônico e lise de 

hemácias, homogeneizado e deixado reagir por 40 segundos. Em seguida, adicionou-se 1mL 

de solução NaCl 3,5% e, após homogeneização em vórtex, adicionou-se 5mL de PBS 1x. As 

amostras foram centrifugadas a 2000xg, por 10 minutos a 4°C e o sobrenadante descartado. O 

precipitado foi ressuspenso em 200µL de tampão HBSS contendo 14mM de HTAB (pH7,4) e 

então congelado e descongelado 3 vezes em ciclos de nitrogênio líquido (-196°C) e banho-

maria a 37°C, respectivamente, para lise completa das células remanescentes. Posteriormente, 

as amostras foram centrifugadas a 15000xg durante 10 minutos a 4°C e 50µL do sobrenadante 

foi colocado em reação com 50µL do substrato dicloridrato de o-fenilenodiamina (OPD - o- 

phenylenediamine dihydrochloride; Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO, EUA) por 30 minutos a 

37°C e ao abrigo da luz. A reação foi interrompida com a adição de 25µL de H2SO4 4M e a 

leitura feita em espectrofotômetro a 492nm.  

Todos os resultados foram expressos em densidade óptica (DO) corrigidos pelo peso 

do tecido em gramas (g).  
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3.9 Ensaio de viabilidade e cultura celular com as células RAW 264.7 

 

Para avaliar o efeito citotóxico do EGS, foi utilizada uma linhagem de macrófagos 

murinos RAW 264.7. Essas células são comumente utilizadas em ensaios in vitro para testar 

drogas a serem utilizadas no tratamento das DII [121-123]. Para isso, 5x104 células/poço 

foram cultivadas em placa de cultura de 96 poços contento meio DMEM (Dulbecco's 

modified Eagle's medium) (Gibco, Invitrogen, Auckland, Nova Zelândia), suplementado com 

4,5 g/L de glicose, 3,7 g/L de bicarbonato de sódio, 10% de SBF inativado (Gibco, 

Invitrogen), 2 mM L-glutamina (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha), 0.1 mM piruvato de 

sódio (Sigma Aldrich), 10 µM HEPES (Sigma Aldrich), 100 UI/mL penicilina (Gibco–

Invitrogen) e 100 µg/mL de estreptomicina (Gibco–Invitrogen). As células foram incubadas 

com meio ou EGS (0,0125-0,05 µg/µL) com ou sem estímulo com lipopolissacarídeo (LPS -

Sigma Aldrich -1 µg/mL) por 24 h a 37 °C em 5% CO2 em um volume total de 200 µL por 

condição. 

Em seguida, a viabilidade celular foi observada usando o ensaio de brometo de 3-[4,5-

dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio (MTT). Dessa forma, 10 µL de MTT (3 mg/mL) 

foram adicionados a cada poço. Após 4 h de incubação, 50µL de uma solução de dodecil 

sulfato de sódio (SDS) em água destilada (20% p/v) foram adicionados a cada poço, a placa 

foi lida em espectrofotômetro usando absorbância de 570 nm. 

 

3.10 Extração e contagem do número de células da medula óssea e dos linfonodos 

mesentéricos 

 

Para avaliar o efeito citotóxico do EGS na medula óssea, camundongos saudáveis (sem 

indução de colite com DSS) foram tratados i.v. com EGS ou PBS durante 4 dias. Em seguida, 
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eles foram eutanasiados, o fêmur foi coletado e, as células da medula óssea foram extraídas 

por lavagem da medula em ambiente estéril. Com o auxílio de uma câmara de Neubauer e um 

microscópio óptico, o número de células totais da medula foi contado. 

Com o objetivo de determinar a celularidade dos linfonodos mesentéricos (LNM) após a 

indução da colite e tratamento com EGS, os camundongos foram expostos ao DSS durante 9 

dias e receberam tratamento i.v. com EGS ou PBS entre os dias 5 e 8, conforme descrito 

anteriormente (Fig. 1B).  Após eutanásia, os LNM foram coletados, pesados e as células 

foram extraídas. Com o auxílio de uma câmara de Neubauer e um microscópio óptico, o 

número de células totais da medula foi contado e o resultado final normalizado pelo peso do 

LNM. 

 

3.11 Extração de RNA, síntese de cDNA e PCR em tempo real 

 

O RNA foi extraído a partir do fragmento do cólon descrito na figura 4 (qPCR). A 

extração foi realizada utilizando-se TRIzol® (Invitrogen, Waltham, MA, EUA), seguido por 

etapas de purificação com uso do kit SV Total RNA Isolation System (Promega, Madison, WI, 

EUA) de acordo com as instruções dos fabricantes. Em seguida, determinou-se a quantidade, 

pureza e qualidade do RNA obtido com o uso de um espectrofotômetro (NanoDrop 2000, 

Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, EUA).  

O RNA purificado foi utilizado para a confecção do DNA complementar (cDNA) com 

o sistema de transcrição reversa High-capacity (Applied Biosystems, Madison, WI, EUA), 

seguindo as recomendações do fabricante. Resumidamente, 1µg de RNA total foi incubado 

com 0,5µg de oligo (dT) e água livre de nuclease em quantidade suficiente para se obter 5uL 

de volume final. A reação ocorreu a 70°C por 5 minutos. Em seguida, as amostras foram 

colocadas a 4°C por 5 minutos e 15µL de uma solução contendo: MgCl2 3mM, dNTP Mix 
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0,5mM, 1µL da transcriptase reversa ImProm-IITM, tampão de reação ImProm-IITM 1x e 

água livre de nuclease em quantidade suficiente para um volume final de 15 µL foi adicionada 

aos tubos contendo RNA (20µL de volume final de reação). As amostras foram incubados a 

25°C por 5 minutos, 42°C por 60 minutos e 70°C por 15 minutos em termociclador 

(Mastercycler pro®, Eppendorf, Hamburg, Alemanha). Em seguida, as amostras contendo 

cDNA foram diluídas 10x em água livre de nuclease e estocadas a -20°C até a análise.  

A expressão quantitativa dos genes das citocinas IFN-γ, IL-1β, TGF-β, IL-13, IL-6 e 

IL-10 e gene constitutivo (β-actina) foi analisada por meio da reação de qPCR com o sistema 

de detecção GoTaq® qPCR Master Mix (Promega, Madison, WI, EUA). As sequências 

inerentes a cada primer bem como suas concentrações, foram descritas na Tabela II. Cinco 

microlitros das amostras contendo cDNA foram colocados para reagir em placas de PCR de 

96 poços (MicroAmp Fast Optical 96-well reaction plate - Applied Biosystem, Foster City, 

CA, EUA) com uma solução contendo GoTaq®, oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

senso e anti-senso e água livre de nuclease em quantidade suficiente para 10µL de solução 

(15µL de volume final de reação). Em seguida, as placas foram seladas (MicroAmp optical 

adhesive film - Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA), rapidamente centrifugadas e a 

reação realizada em aparelho StepOnePlusTM (Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA). 

Para esse fim, os ciclos a seguir foram utilizados: 2 minutos a 50oC, 2 minutos a 95oC, 

seguida por 40 ciclos de 15 segundos a 95oC, 30 segundos a 58oC e 30 segundos a 72°C, além 

de um ciclo final com temperatura crescente de 60 a 95oC para a obtenção da curva de 

dissociação.  

Todos os primers foram obtidos da companhia Sigma-Aldrich (Saint-Louis, MO, 

EUA). Os resultados foram corrigidos pela β-actina, para normalizar os níveis de expressão 

dos genes alvos, e analisados com base no valor de Ct  (cycle threshold). O resultado foi 

calculado pela fórmula ∆∆Ct = ∆Ct amostra – ∆Ct controle calibrador (animais controles, sem 
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indução de DII), onde ∆Ct = Ct gene estudado – Ct β-actina. O número de vezes de expressão 

diferencial do RNA mensageiro (RNAm) comparado com o controle foi definido pela fórmula 

matemática 2-∆∆Ct, como já estabelecido na literatura [124]. 

Tabela II: Relação dos primers utilizados para a determinação de citocinas e enzima importantes no 
estudo da inflamação intestinal experimental.  

 
Lista de primers 

Gene 

alvo 
Sequência senso (5´-3´) Sequência anti-senso (5´-3´) 

Concentração 

(µM) 

β- actina AACGAGCGGTTCCGATG GGATTCCATACCCAAGAAGGA 2,5 

IL-1β TGACAGTGATGAGAATGACCTGTTC TTGGAAGCAGCCCTTCATCT 15 

IFN-γ CACACCTGATTACTACCTTC GGGTTGTTGACCTCAAAC 30 

IL-13 CCACTACGGTCTCTCCAG GGCGAAACAGTTGCTT 2,5 

TGF- β TGAACCAAGGAGACGGAATACA GGAGTTTGTTATCTTTGCTGTCACA 5 

IL-6 CCCAATTTCCAATGCTCTCC TGAATTGGATGGTCTTGGTCC 1 

IL-10 CAATAACTGCACCCACTCCC GAGAAATCGATGACAGCGCCT 2,5 

 

 

3.12 Ensaio imunoenzimático (ELISA) para dosagem de citocinas  

  

O perfil de citocinas no intestino dos camundongos com ou sem indução de colite, 

tratados ou não com EGS, foi também determinado por ELISA. Assim, os fragmentos 

intestinais foram pesados e triturados em 500 µL de tampão contendo inibidor de protease 

(Complete ® - Roche, Pharmaceuticals, Mannheim, Alemanha). Os homogenatos foram 

centrifugados a 1950 x g por 15 minutos e o sobrenadante utilizado para as reações de ELISA 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay, BD PharmigenTM, San Diego, USA). Foram 

utilizadas placas com 96 poços, onde as amostras foram incubadas com os anticorpos de 

captura e de detecção para TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-17, IL-12, IFN-γ, IL-5 e IL-10 de acordo 
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com as recomendações do fabricante (BD Biosciences - San Jose, CA, EUA). As reações 

foram reveladas pela adição de TMB e interrompidas pela adição de H2SO4 4M, sendo a 

leitura realizada em espectrofotômetro a 450 nm. O resultado final da concentração foi 

normalizado pelo peso do fragmento do intestino utilizado para o ensaio. 

 

3.13 Análise histopatológica 

 

Para avaliar a morfologia e as alterações patológicas no intestino, os fragmentos do 

cólon coletados após a indução aguda ou crônica da inflamação intestinal, dos animais 

tratados ou não com o EGS, foram fixados em tampão fosfato contendo formol 10% por 24 

horas. Em seguida, os tecidos foram desidratados através de sucessivas incubações com etanol 

em concentrações crescentes (70% a absoluto), terminando com incubação em uma mistura 

contendo álcool etílico absoluto e xilol em proporção 1:1. Na sequência, os tecidos foram 

submetidos a 3 incubações sucessivas em xilol e colocados em 2 banhos sucessivos de 

parafina líquida, antes de serem finalmente incluídos na parafina com auxílio de suportes 

apropriados. Usando-se um micrótomo (RM2125 RTS - Leica, Wetzlar, Alemanha), as 

secções dos tecidos foram realizadas em espessura de 5µm, dispostas em lâminas de 

microscopia e, posteriormente, incubadas em estufa a 60°C para fixação. Subsequentemente, 

as lâminas foram lavadas em 2 banhos sucessivos de xilol para retirar o excesso de parafina e 

reidratadas com concentrações decrescentes de etanol (do absoluto ao 70%). Os cortes foram 

então corados com hematoxilina e eosina (H&E), novamente desidratados com concentrações 

crescentes de álcool (de 70% ao absoluto) e diafanizados com xilol. Finalmente, lamínulas 

foram adicionadas às lâminas com auxílio de Bálsamo do Canadá (Vetec Química, Rio de 

Janeiro, Brasil). Após o preparo das lâminas, a análise morfométrica das mesmas foi realizada 

visando a observação da presença e extensão de infiltrados inflamatórios, arquitetura 
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anatômica e espessura da lâmina própria e submucosa. As imagens obtidas foram 

fotografadas usando-se uma câmera acoplada ao microscópio. Os critérios para o diagnostico 

de doença inflamatória intestinal foram adaptados das diretrizes da Sociedade Britânica de 

Gastroenterologia [125].  

 

3.14 Citometria de fluxo 

 

3.14.1 Isolamento de células do baço, linfonodos mesentéricos, linfócitos intraepiteliais e 

leucócitos da lâmina própria  

 

A fenotipagem e quantificação das células do infiltrado inflamatório de camundongos 

controles e com indução de colite ocorreram após coleta do baço, linfonodos mesentéricos e 

cólon. Para extração de células do baço, o mesmo foi coletado e armazenado em placas de 

Petri contendo meio RPMI 1640 enriquecido com 5% de SBF. Além disso, o RPMI foi 

suplementado com aminoácidos não essenciais (MEM non-essential amino acid solution - 

Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO, EUA), 23,8mM de NaHCO3, 10,9mM de HEPES, 2mM de 

L-glutamina, 1mM de piruvato de sódio, 500µM de β-mercaptoetanol, 100UI/mL de 

penicilina e 100µg/mL de estreptomicina (ambos fornecidos por Gibco-Invitrogen, Grand 

Island, NY, EUA), pH7,2-7,4 (esse meio será citado como “RPMI completo” ao longo do 

texto).  

O baço foi macerado com auxílio de pinças e em seguida, procedeu-se centrifugação, 

lise de hemácias e lavagem das células em RPMI completo. O pellet restante foi 

ressuspendido em 1 mL de RPMI completo. Para extração de células dos LNM, os mesmos 

foram coletados, armazenados em tubos de 15 mL contendo RPMI completo gelado e 

macerados em peneiras estéreis (“cell strainer” 70 µm – BD Biosciences) com auxílio do 
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êmbolo de uma seringa de 20 mL, seguida de centrifugação. Em seguida, as células do baço e 

LNM foram lavadas duas vezes em meio RPMI contendo 5% de SBF e preparadas para 

contagem e avaliação de viabilidade em hemocitômetro e azul de tripan 0,2%.  

Para obtenção de células da lamina própria (LP) e de linfócitos intraepiteliais (LIE), o 

intestino grosso foi coletado, lavado com tampão HBSS para remoção do conteúdo do lúmen 

intestinal, aberto longitudinalmente e fragmentado em pedaços de aproximadamente 0,5cm. 

Esses fragmentos foram adicionados ao meio LIE (RPMI sem a suplementação descrita 

anteriormente, com adição apenas de tampão HEPES 20mM, 100 UI/mL de penicilina, 

100µg/mL de estreptomicina e 20% de SBF) e incubados a 37°C por 30 minutos sob agitação 

vigorosa. Após o período de incubação, os tubos contendo os tecidos foram novamente 

agitados de forma vigorosa para liberação dos LIE para o meio e, posteriormente, foram 

acondicionados por 5 minutos em gelo para reduzir a espuma formada. Em seguida, a solução 

foi filtrada em peneira de 70µm, sendo que o filtrado resultante continha os LIE e os 

fragmentos retidos pela peneira continham a LP. Para extrair as células da LP, os fragmentos 

retidos foram incubados com 50µg/mL de liberase TL (Roche, Mannheim, Alemanha) em 

meio RPMI (suplementado apenas com 23,8mM de NaHCO3 e 10,9mM de HEPES; livre de 

SBF) a 37°C, por 60 minutos e sob agitação. Após o período de incubação, o tecido digerido 

foi macerado e filtrado em peneira de 70µm para a obtenção das células. Os tubos contendo 

os LIE ou as células da LP foram então centrifugados a 300xg por 20 minutos e 4°C e, 

posteriormente, as células mononucleares foram obtidas por separação por gradiente em 

Ficoll-Paque™ PLUS (GE Healthcare, Uppsala, Suécia). Finalmente, as células vivas obtidas 

foram quantificadas em hemocitômetro e azul de tripan 0,2%.  
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3.14.2 Imunofenotipagem de células do baço, linfonodos mesentéricos, linfócitos 

intraepiteliais e leucócitos da lâmina própria  

 

Para caracterização fenotípica da população de macrófagos, células dendríticas, T 

CD4 e T CD8 de baço e linfonodos mesentéricos dos animais controles e com colite induzida, 

foram utilizados anticorpos contra os antígenos de superfície CD11b, CD11c, CD3, CD4 e 

CD8. Para caracterização das células T reguladoras foram usados os anticorpos contra os 

antígenos de superfície ou intracelulares CD4, CD25, FoxP3, PD-1, GITR e CTLA-4.  

Na caracterização fenotípica dos linfócitos intraepiteliais foram utilizados anticorpos 

contra os antígenos de superfície CD3, CD4 e CD8. Na fenotipagem de células da lâmina 

própria foram utilizados anticorpos contra os antígenos de superfície CD3, CD4, CD8, 

CD11b, CD11c e CD103. Os anticorpos usados eram conjugados a um dos fluorocromos 

FITC (Fluorescein Isothiocyanate), PE (Phycoerythrin) ou PeCy5 (Phycoerythrin-Cy5) (BD 

PharmigenTM, San Diego, EUA), conforme Tabela 2, incluindo os respectivos isotipos 

controles IgG1 FITC, IgG1 PE e IgG1 PeCy-5 (BD Pharmigen TM, San Diego, EUA).  

Para a imunomarcação de superfície, as células mononucleares foram divididas em 

tubos específicos e incubadas com 100 µl de PBS molico 1%, por 20 minutos à temperatura 

ambiente, para bloqueio dos sítios de ligações inespecíficas, seguido pela adição dos 

anticorpos fluorescentes de superfície, com incubação por 20 minutos à temperatura ambiente 

no escuro. Em seguida, procedeu-se a lavagem das células com PBS, fixação com 

PBS/formaldeído 1% e posterior leitura em citômetro de fluxo. Para caracterização de células 

T reguladoras FoxP3+ e CTLA-4+, as células foram imunomarcadas, fixadas e 

permeabilizadas através do uso de BD Pharmingen™ Mouse FoxP3 buffer (BD, San Diego, 

EUA) de acordo com as instruções do fabricante.  
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Para realização das culturas ex vivo, leucócitos do baço e dos LNM foram 

estimulados por 4 horas com 50ng/mL de forbol-12-miristato-13-acetato (PMA - Sigma-

Aldrich, Saint-Louis, MO, EUA) e 500ng/mL de ionomicina (Sigma-Aldrich, Saint-Louis, 

MO, EUA), na presença de brefeldina (Golgi stop, BD Bioscience, San Diego, CA, EUA), a 

37°C em estufa com 5% de CO2. Posteriormente, as células foram coletadas, lavadas com 

PBS 1x, bloqueadas e marcadas para moléculas de superfície (CD3 e/ou CD4), como já 

descrito anteriormente. Na sequência, as células foram então lavadas e permeabilizadas com 

tampão de permeabilização (PBS 1x contendo SBF 1% e saponina 1%) e, em seguida, 

incubadas com anticorpos específicos para citocinas acoplados a fluorocromos (IFN-γ, IL-17, 

IL-10 e/ou IL-4) por 30 minutos a 4oC. Passado este tempo, as células foram lavadas e fixadas 

com formol 1% em PBS 1x.  

Os anticorpos utilizados para marcação estavam conjugados aos fluorocromos PE, 

FITC, Alexa Fluor 488, PerCP, APC (allophycocyanin) ou PE-Cy7 (BD Bioscience, San 

Diego, CA, EUA); a aquisição das células marcadas foi realizada em citômetro de fluxo 

(FACSCanto II - BD Bioscience, San Diego, CA, EUA) e as análises realizadas pelo software 

FlowJo (Tree Star, Ashland, OR, EUA).  

 

3.15 Extração e sequenciamento do DNA de bactérias presentes nas fezes para 

determinação da composição da microbiota intestinal 

 

Para análise da microbiota intestinal amostras de fezes foram coletadas antes e após o 

tratamento com EGS e indução da colite nos camundongos. O DNA genômico das fezes foi 

extraído usando o kit de extração QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (QIAGEN, Hilden, 

Alemanha) seguindo as instruções do fabricante. Para a análise do sequenciamento do gene 

16S, amplicons do PCR foram preparados usando os primers V3 F-
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CCTACGGGRSGCAGCAG (341-357) V4 R-GACTACHVGGGTATCTAATCC (785-805). 

A reação de PCR foi feita utilizando a Taq polimerase Accuprime High Fidelity (Invitrogen), 

com passo inicial a 95°C por 2 min, seguido de 25 ciclos por 30 seg à 95°C, 30 seg à 56°C e 5 

min à 72 °C. Os produtos de PCR foram purificados de oligo contaminantes de DNA usando 

AMPure (Beckman Coulter), quantificados usando o kit Agilent’s Bioanalyzer DNA 1000 e o 

kit Kappa QPCR (KAPA Biosystems). O sequenciamento foi feito usando o protocolo MiSeq 

Ilumina seguindo as orientações do fabricante. O processamento da sequência downstream 

utilizou a plataforma Mothur v1.22.0 [126]. As sequências foram comparadas aos códigos de 

barra correspondentes; Quimeras foram removidas utilizando o algoritmo UChime (plugin do 

Mothur). Para a análise de unidade taxonômica operacional (OTU) as sequências foram 

agrupadas e aquelas que apresentaram mais de 97% de similaridade foram binadas na mesma 

OTU. A árvore filogenética foi calculada usando o algoritmo Clearcut (um plugin do 

programa Mothur). Toda a análise de sequenciamento foi feita utilizando o cluster Biowulf do 

NIH. As leituras com associação taxonômicas ou agrupadas pela OTU foram importadas para 

o programa Partek® Genomics Suite® (Partek Incorporated, St. Louis, MO, EUA) onde 

foram feitas as análises estatísticas e o os gráficos relacionados à análise da microbiota 

intestinal.  

 

3.16 Transplante de microbiota intestinal  

 

Para o experimento de transplante de microbiota intestinal, foram utilizados 10 

camundongos C57BL/6 (receptores) machos, tratados por gavagem, durante 10 dias, com a 

associação de 5 antibióticos diluídos em salina estéril (Fig. 5). Para isso, os seguintes 

antibióticos e suas respectivas concentrações foram utilizadas: ampicilina sódica (Nova Farma 

Indústria Farmacêutica, Anápolis, Goiás, Brasil - 1g/L), sulfato de neomicina (Galena 
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Química e Farmacêutica Ltda, Campinas, São Paulo, Brasil - 1g/L), metronidazol 

(Embrafarma Produtos Químicos e Farmacêuticos, São Paulo, Brasil - 1g/L), sulfato de 

gentamicina (Pharmanostra, Rio de Janeiro, Brasil - 1g/L) e cloridrato de vancomicina (Nova 

Farma Indústria Farmacêutica, Anápolis, Goiás, Brasil - 0,5g/L). Esses antibióticos foram 

utilizados para depletar a microbiota intestinal. Além dos animais utilizados como receptores, 

outro grupo, também composto por 10 animais, foi tratado com antibiótico seguindo o mesmo 

protocolo dos receptores. Entretanto, esse grupo não recebeu transplante de microbiota e foi 

utilizado como controle de animais não transplantados.  

Como doadores de microbiota, foram utilizados 5 camundongos C57BL/6  machos, 

tratados i.p. com EGS (5µg/animal) durante 6 dias (Fig. 5). Ao término desse período, eles 

foram eutanasiados em câmara de CO2. Após abertura da cavidade abdominal, foram feitos 

dois cortes, sendo um na altura da junção gastroduodenal e outro próximo ao reto. Assim, 

praticamente todo o intestino foi coletado e o ambiente do ceco preservado (sem contato com 

o ambiente externo). Após a coleta, o intestino de cada doador, foi transferido para um tubo 

de fundo cônico de 50mL contendo 10mL de PBS estéril. A ponta do ceco de cada intestino 

foi cortada, e o com a ajuda de uma pinça, o conteúdo cecal de todos os doadores foi 

transferido para um novo tubo contendo 40mL de PBS estéril. Essa suspensão foi 

homogeneizada por agitação vigorosa e em seguida filtrada para um novo tubo de fundo 

cônico, utilizando cell strainer de 70µm (BD Biosciences). O conteúdo cecal dos doadores, 

foi mantido em gelo até o momento da transferência de microbiota. 

Com uma seringa de 1mL e uma agulha de gavagem estéril, 200uL do conteúdo cecal 

filtrado foi transferido por gavagem para cada receptor. Após 8 dias, os receptores e seus 

respectivos controles não transplantados, foram submetidos a protocolo de indução de colite 

por 6 dias com 3% de DSS. 
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Figura 5. Esquema de transplante de microbiota e preparo dos doadores. EGS: Extrato de glândula salivar 
do Aedes aegypti. DSS: Dextran sulfato de sódio 3%. i.p.: intraperitoneal. 

 

3.17 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizados com auxílio do software Graphpad Prism® 5 

(versão 5.0). Em todas as variáveis foram testadas a distribuição normal e a variância 

homogênea. Quando a distribuição foi considerada normal e com variância homogênea foi 

utilizado teste paramétrico ANOVA com pós-teste de Tukey para três ou mais grupos ou teste 

T de Student para 2 grupos. Os resultados foram expressos em média ± SEM (erro padrão da 

média). Nos casos em que a distribuição não foi Gaussiana utilizou-se teste não paramétrico 

ANOVA Kruskal Wallis com pós-teste de Dunns no caso de três ou mais grupos ou teste 

Mann-Whitney para 2 grupos. Para análises de mortalidade foram utilizados teste de LogRank 

e Gehan-Breslow-Wilcoxon. As diferenças observadas foram consideradas significativas 

quando p < 0,05 (5%).  
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4 Resultados – Capítulo I (tratamento intravenoso) 

 

Em função da utilização de vias diferentes para o tratamento dos camundongos com 

colite induzida pelo DSS, esta seção foi dividida em 2 capítulos. O capítulo I descreve os 

resultados obtidos com o tratamento utilizando a via intravenosa (i.v.). Em contrapartida, o 

capítulo II, descreve aqueles obtidos com o tratamento intraperitoneal (i.p.).  

Os resultados referentes ao tratamento intravenoso já foram publicados [127] (Apêndice 

1). 

 

4.1 Padronização da concentração de EGS a ser utilizada 

 

Inicialmente foram realizados experimentos de padronização da dose de EGS a ser 

utilizada. Para isso, os camundongos foram submetidos a dois períodos de colite com duração 

de 9 dias cada, com um intervalo de 12 dias sem DSS, recebendo tratamento i.v. com 100 µL 

de EGS/PBS entre o 5º e 8º dia do primeiro ciclo de indução de colite. Os ciclos de indução 

da colite foram destacados em cinza na figura 5A. Ainda, os animais foram avaliados 

clinicamente por um período adicional de 11 dias após o término do segundo ciclo de indução 

da colite. Esse experimento contou com 4 grupos de 5 animais cada, divididos da seguinte 

forma: PBS: camundongos com inflamação induzida por DSS, tratados i.v. com PBS e, os 

grupos com colite tratados com EGS em três concentrações diferentes (1µg, 3 µg ou 5 µg) 

(Fig. 6A).  

Após o início do tratamento no dia 5, os camundongos que receberam as maiores 

concentrações de EGS (3 µg e 5 µg) apresentaram menor escore clínico quando comparados 

aos grupos tratados com PBS ou 1µg de EGS, principalmente no 8º dia (p<0,05). Após o 

término do primeiro ciclo de DSS, o perfil de maior redução do escore clínico se manteve 
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associado às maiores concentrações de EGS (Fig. 6C). Entretanto, no dia 13, o grupo tratado 

com 3 µg, ao contrário do grupo que recebeu 5 µg, apresentou piora na evolução clínica da 

doença. A partir do dia 16, todos os grupos apresentaram redução dos escores clínicos. 

Durante o período sem DSS, os animais tratados com a maior dose de EGS, apresentaram 

menor escore clínico somado quando comparado aos tratados com PBS ou 3 µg (Fig. 6D). 

Além disso, os camundongos tratados com EGS (5 µg) apresentaram redução mais precoce do 

escore clínico, após o término do primeiro ciclo de exposição ao DSS, quando comparado aos 

que receberam 3 µg  ou PBS. 

Após o início do segundo ciclo de DSS, o grupo tratado com a maior dose de EGS 

pareceu ser mais resistente ao novo ciclo de colite e demorou mais tempo para apresentar 

sinais clínicos da doença quando comparado aos demais grupos. A apresentação de menor 

escore clínico associado ao tratamento com 5 µg de EGS, se manteve ao longo do segundo 

ciclo de indução da colite, que mimetizou um quadro clínico de recidiva, típico das DII 

humanas. Em função da precocidade na morte dos animais tratados com a menor dose de 

EGS, esse grupo não foi descrito nos gráficos de escore clínico somado. De forma geral, 

como evidenciado pelos escores clínicos somados (Fig. 6B e 6D), os animais tratados com 5 

µg de EGS, apresentaram maior redução dos escores clínicos quando comparados aos grupos 

tratados com PBS ou 3 µg.  
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Figura 6. Padronização da concentração de EGS. Camundongos C57BL/6 foram submetidos à inflamação 
intestinal utilizando dextran sulfato de sódio (DSS) durante 9 dias. Retângulos cinza destacam os períodos de 
indução da colite. PBS: camundongos com inflamação intestinal induzida por DSS, tratados i.v. com (salina 
tamponada com fosfato) PBS entre os dias 5-8 no primeiro ciclo de indução da colite. EGS (extrato de glândula 
salivar do Aedes aegypti): camundongos com inflamação intestinal induzida por DSS, tratados i.v. com 1, 3 ou 5 
µg do EGS entre os dias 5-8 no primeiro ciclo de indução da colite. (A) Escore clínico: representação gráfica do 
escore clínico durante todo o experimento; (B) Escore clínico geral: soma dos escores clínicos durante todo o 
experimento; (C) Escore clínico período sem DSS: escore clínico do período sem DSS em destaque; (D) Escore 
clínico: soma do escore clínico do período sem DSS. * p<0,05.  

 

Simultaneamente à avaliação clínica, a sobrevida dos animais tratados com PBS ou 

EGS também foi observada. Nesse sentido, os camundongos tratados com 1 µg, apresentaram 

a maior taxa de mortalidade no dia 13 do experimento. Em contrapartida, o grupo tratado com 

a maior dose de EGS, apresentou a menor taxa de mortalidade quando comparado aos demais 

grupos (Fig. 7). Dessa forma, a dose de 5 µg de EGS foi escolhida para o tratamento nos 

demais experimentos.  
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Figura 7. Porcentagem de sobrevida durante o experimento de padronização da concentração de EGS. 
Camundongos C57BL/6 foram submetidos à inflamação intestinal utilizando dextran sulfato de sódio (DSS) 
durante 9 dias. Retângulos cinza destacam os períodos de indução da colite. PBS (salina tamponada com 
fosfato): camundongos com inflamação intestinal induzida por DSS, tratados i.v. com PBS entre os dias 5-8 no 
primeiro ciclo de indução da colite. EGS (extrato de glândula salivar do Aedes aegypti): camundongos com 
inflamação intestinal induzida por DSS, tratados i.v. com 1, 3 ou 5 µg do EGS entre os dias 5-8 no primeiro ciclo 
de indução da colite.  

 

4.2 Avaliação clínica de camundongos submetidos à colite experimental após tratamento 

intravenoso com EGS  

 

Como o tratamento com 5 µg de EGS mostrou-se eficiente na melhora clínica da doença 

e na redução da mortalidade dos animais com colite durante a padronização, novos 

experimentos foram realizados para avaliar a condição clínica e efetuar coleta de tecidos para 

análises posteriores. Nesse contexto, os camundongos foram expostos ao DSS por 6 ou 9 dias 

consecutivos.  

Conforme descrito na figura 2A, os camundongos expostos ao DSS por 6 dias foram 

tratados com EGS/PBS entre o terceiro e quinta dia de indução da inflamação intestinal, 

coincidindo com o início de aparecimento de sinais clínicos da doença em parte dos animais 

expostos ao DSS. Confirmando o observado durante a padronização dos experimentos, os 

resultados mostraram que os camundongos tratados com EGS apresentaram melhora na 
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condição clínica da doença quando comparado àqueles tratados somente com o veículo (PBS) 

(Fig. 8A). O impacto positivo do tratamento com EGS sobre a progressão clínica da doença 

foi evidenciado pela redução significativa do escore clínico somado (Fig. 8B), o que sugere 

que a melhora clínica dos animais tratados com o EGS foi mais evidente do que aqueles que 

receberam PBS. Além disso, quando os camundongos foram eutanasiados, uma menor 

presença de sangramento difuso, melhor consistência das fezes e raros episódios da 

ocorrência de estenose foram observados nos animais tratados com o EGS, quando 

comparado aos que receberam apenas PBS (Fig. 8C). Esse dado foi confirmado pela 

observação do menor escore clínico acumulado do dia da eutanásia (Fig. 8D).  

O efeito do tratamento com o EGS na colite de curso um pouco mais longo (9 dias) 

também foi testado. Assim, como descrito anteriormente (Fig. 2A), os camundongos expostos 

ao DSS por 9 dias foram tratados entre o quinto e oitavo dia de colite, coincidindo com o 

aparecimento de sinais clínicos da doença todos os animais expostos ao DSS. De forma 

similar ao observado na colite de menor duração, os animais tratados com o EGS 

apresentaram menor escore clínico (Fig. 8E) acompanhado de reduções significativas do 

escore clínico somado (Fig. 8F), quando comparados aos camundongos tratados com o 

veículo. A melhora na condição clínica ficou evidente entre o 6º e 9º dia de colite. Nesse 

período, uma redução significativa do escore clínico foi observada nos animais tratados com 

EGS quando comparado aos que receberam apenas o veículo. Esses dados foram reforçados 

pelos menores escores pós-morte (Fig. 8G) e acumulado (Fig. 8H) observados no momento da 

eutanásia. Dessa forma, o tratamento com o EGS do A. aegypti foi capaz de melhorar a 

progressão da colite, diminuindo a gravidade da doença, independentemente do tempo de 

início do tratamento ou da duração da exposição ao DSS para indução da colite. 
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Figura 8. Tratamento intravenoso com o EGS de Aedes aegypti é capaz de melhorar a progressão clínica 
da colite experimental. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de DSS em água 
de beber durante 6 dias. Colite de 6 (A–D) ou 9 (E–H) dias. Um grupo foi tratado i.v. com PBS (salina 
tamponada com fosfato) e o outro grupo foi tratado com o EGS (extrato de glândula salivar) do Aedes aegypti (5 
µg/animal). Os dias de tratamento estão identificados com as setas nas figuras. O escore clinico da doença (A, 
E), escore clinico geral (B, F), escore pós-morte (C, G) e o escore acumulado (D, H) foram registrados durante a 
indução da colite experimental ou no dia da eutanásia. Esses dados são representativos de 2 experimentos 
independentes.*p < 0.05. 

!

4.3 Efeito do tratamento intravenoso com o EGS sobre diferentes populações celulares 

 

Como uma melhora geral na condição clínica dos camundongos foi observada com o 

EGS, o efeito do tratamento nos leucócitos do sangue periférico foi também estudado. Nesse 

sentido, o tratamento i.v. com o EGS levou a uma redução significante do número total de 

leucócitos circulantes nos animais expostos ao DSS por 6 ou 9 dias (Fig. 9A). Da mesma 

forma, o número total de linfócitos também foi reduzido nos camundongos tratados com EGS 

quando comparado aos que receberam veículo (Fig. 9B). Entretanto, uma redução do número 

total de monócitos e neutrófilos foi observada somente nos camundongos tratados com EGS e 

expostos ao DSS por 9 dias (Fig. 9C-D). Nesse caso, o tratamento e a colite tiveram maior 

duração. Dessa forma, esses resultados indicam que o EGS foi capaz de reduzir a população 
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de leucócitos circulantes nos camundongos com inflamação intestinal e o tratamento por 

maior tempo, mesmo que instituído mais tardiamente (como observado nos camundongos 

expostos ao DSS por 9 dias), parece ter efeito sobre maior número de populações celulares. 

!
Figura 9. O EGS diminui a população de leucócitos circulantes durante a colite experimental. A colite foi 
induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de  dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber 
durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.v. com PBS (salina tamponada com fosfato) e o outro grupo foi tratado 
com o EGS (extrato de glândula salivar) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. 
(A) Número total de leucócitos circulantes no sangue periférico no 6o e 9o dias foi quantificado utilizando 
câmara de Neubauer; (B) linfócitos; (C) monócitos e (D) neutrófilos foram observados a partir de esfregaço 
sanguíneo corado com corante de Romanowsky. Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite. 
Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes. *p < 0.05. 

 

Uma vez que o tratamento com EGS levou à redução global dos leucócitos circulantes, 

buscou-se avaliar a influência do tratamento sobre a celularidade e a toxicidade em diferentes 

contextos. O efeito do tratamento na medula óssea, linfonodos mesentéricos e na linhagem de 

macrófagos murinos RAW 264.7, foi observada in vitro e in vivo. Para medula óssea, utilizou-

se células camundongos saudáveis (sem indução da colite) e tratados por 4 dias com o EGS, 

conforme descrito em Materiais e Métodos (Fig.10A). Como os linfonodos mesentéricos 

representam um importante sítio para o início da resposta imune no intestino, compreender os 

efeitos do tratamento com EGS nesse órgão linfoide é fundamental para ajudar a elucidar 

parte dos seus mecanismos de ação. Nesse sentido, não houve redução na celularidade dos 

LNM dos camundongos com colite induzida pelo DSS e tratados com o EGS (Fig. 10B).  A 

linhagem de macrófagos murinos RAW 264.7 é comumente usada para testar efeitos de 

drogas a serem utilizadas na DII. Assim, o EGS nas diferentes concentrações e condições 
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(com ou sem estímulo com LPS) não reduziu a viabilidade das células testadas (Fig. 10C). De 

forma geral, esses resultados indicam que o EGS, quando administrado i.v, é capaz de 

modular a colite experimental e diminuir a população de leucócitos circulantes por 

mecanismos independentes da toxicidade celular ou alteração do número de populações 

celulares da medula óssea ou LNM. 

!

Figura 10. O EGS não é tóxico para diferentes linhagens celulares. (A) Células da medula óssea de 
camundongos saudáveis (sem indução de colite), tratados i.v. por 4 dias com o estrato de glândula salivar (EGS) 
do Aedes aegypti ou salina tamponada com fosfato (PBS); (B) Células do linfonodo mesentérico de 
camundongos com colite induzida por 9 dias e tratados i.v. com EGS ou PBS; (C) Macrófagos murinos RAW 
264.7, conforme descrito em Materiais e Métodos. O EGS foi utilizado em três concentrações distintas (0,0125-
0,05µg/µL) com ou sem estímulo com LPS (1µg/mL). Esses dados são representativos de 2 experimentos 
independentes. 

 

4.4 Ação do tratamento intravenoso com EGS na modulação intestinal de citocinas 

 

Como o tratamento com EGS teve uma ação importante na melhora dos sinais clínicos 

da colite experimental, a capacidade dessa terapia em modular diferentes citocinas (protetoras 

ou inflamatórias) no intestino foi também investigada. Dessa forma, tanto os camundongos 

tratados mais precocemente durante o protocolo de indução da colite por 6 dias, quanto os que 

foram tratados mais tardiamente (colite de 9 dias) tiveram, respectivamente, redução 

significante de 56,2% e 59,1% nos níveis de TNF-α, quando comparados aos animais tratados 

apenas com o veículo (Fig. 11A). Além disso, na doença mais estabelecida (colite 9 dias), ao 

contrário do observado na colite induzida por menor período, o EGS foi capaz de reduzir de 
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forma significativa em 92,5% os níveis de IL-1β (Fig. 11B), em 75,8% os de IFN-γ (Fig. 11E) 

e 88,1% os níveis de IL-5 (Fig. 11G). Em contrapartida, não foi observada inibição 

significativa nos níveis de IL-12 (Fig. 11D), IL-17 (Fig. 11F) ou IL-10 (Fig. 11H). Esses 

resultados sugerem que a melhora observada no escore clínico, pode ser pelo menos 

parcialmente relacionada à modulação da produção de citocinas no intestino inflamado. 

 

!
Figura 11. O EGS do Aedes aegypti modula citocinas no intestino de camundongos com inflamação 
intestinal. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio 
(DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.v. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o 
outro com extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) conforme descrito em Materiais e 
Métodos. O ensaio imunoenzimático (ELISA) foi realizado no homogenato do intestino. Linha pontilhada: 
controle saudável, sem indução de colite experimental. Em (A) TNF-α, (B) IL-1β, (C) IL-6, (D) IL-12, (E) IFN-
γ, (F) IL-17, (G) IL-5 e (H) IL-10). Resultados foram expressos como nanogramas de citocina por militro do 
sobrenadante do homogenato e normalizadas pelo peso do tecido. Esses dados são representativos de 2 
experimentos independentes. *p < 0.05. 

!

!

!

!
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4.5 Efeito do tratamento intravenoso do EGS nos aspectos histológicos do intestino de 

camundongos com inflamação intestinal induzida por DSS 

 

Como o tratamento com EGS foi capaz de modular a produção de citocinas no intestino 

inflamado, o próximo passo foi investigar se essa condição também possuía relação com a 

melhora na arquitetura intestinal e redução do infiltrado inflamatório local. O grupo controle 

mostrou arquitetura normal com epitélio sem achatamento, depleção de mucina, perda de 

células locais, formação de erosão ou úlcera. Além disso, as criptas do intestino desses 

animais estavam preservadas e nenhuma anormalidade foi observada (asteriscos, Fig. 12B). 

Em contrapartida, os camundongos expostos ao DSS durante 6 dias, apresentaram mucosa 

intestinal preservada além de infiltrado inflamatório ligeiramente maior (Fig. 12A) nos 

animais tratados com PBS quando comparado à aqueles que receberam o EGS. Ainda, o 

tratamento precoce com EGS não foi capaz de reduzir de forma significativa a área de 

infiltrado inflamatório quando comparado aos animais tratados apenas com PBS (Fig. 12A e 

C).  

Nos cólons dos camundongos com colite induzida por maior tempo (9 dias), diferenças 

significativas foram observadas entre os grupos. As secções do cólon dos animais tratados 

com PBS mostraram áreas de erosão de mucosa intercaladas com áreas de tecido preservado. 

A perda da superfície epitelial com ausência de criptas ou a presença de anormalidades de 

arquitetura tecidual foi também observada nesse grupo (setas, Fig. 12C). Além disso, um 

aumento do infiltrado inflamatório foi observado na lâmina própria, estendendo-se até a 

submucosa com presença de células mono e polimorfonucleares (ponta das setas, Fig. 12C). 

Nas bordas das lesões, a superfície do epitélio, quando presente, apresentava-se irregular com 

achatamento e depleção de mucina (ausência de células caliciformes) caracterizando colite 

aguda. Em contrapartida, os camundongos tratados com EGS, apesar de apresentarem erosão 



! 54 

de mucosa similar àquela observada nos animais tratados apenas com o veículo, tiveram 

alterações intestinais menos pronunciadas além de redução significativa do infiltrado 

inflamatório (Fig. 12A e C). Estes resultados sugerem que o tratamento com EGS foi capaz de 

melhorar a arquitetura da mucosa intestinal e reduzir o infiltrado inflamatório local. Esses 

achados podem, juntamente com os parâmetros imunológicos avaliados, explicar a melhor 

clínica observada. 

!
Figura 12. O tratamento com EGS melhorou os aspectos histológicos do intestino. A colite foi induzida em 
camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. 
Um grupo foi tratado i.v. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro com extrato de glândula salivar 
(EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) conforme descrito em Materiais e Métodos. As amostras do cólon foram 
coletadas, processadas e analisadas no final dos períodos de exposição ao DSS (6 e 9 dias). (A) Quantificação do 
infiltrado inflamatório no cólon, (B) análise histopatológica do cólon de camudongos saudáveis: arquitetura 
normal do epitélio com criptas preservadas e ausência de infiltrado inflamatório (*). (C): Painel superior: 
camundongos expostos ao DSS por 6 dias. Mucosa intestinal preservada e um pequeno aumento do infiltrado 
inflamatório. Painel inferior: camundongos expostos ao DSS durante 9 dias. Importante notar a presença de 
infiltrado inflamatório, erosão de mucosa, perda da superfície epitelial com ausência ou até mesmo presença de 
criptas ou anormalidade de arquitetura (setas). Ponta das setas indica a presença de células mononucleares e 
polimorfonucleares. Barras de escala originais: 50µm; barras de escala dos insertos: 30µm. Esses dados são 
representativos de 2 experimentos independentes.*p<0.05. 

!
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4.6 Determinação dos efeitos de longa duração da terapia intravenosa com EGS  

 

Como o tratamento com o EGS foi efetivo na melhora da colite experimental aguda, 

seus efeitos no modelo de colite crônica foram também testados. O objetivo foi avaliar se o 

EGS seria capaz de ter efeito de longa duração e atenuar acolite após um novo ciclo de 

indução da doença, que mimetizaria as recidivas da doença crônica em humanos. Para isso, o 

experimento seguiu o protocolo descrito na figura 2B.  

Houve redução de 38,3 % na área do infiltrado inflamatório nos cólons provenientes 

dos camundongos tratados com EGS, quando comparado ao grupo que recebeu somente PBS, 

embora não tenha sido observada diferença significativa entre os grupos (Fig. 13A). O EGS 

reduziu significativamente o escore clínico geral (Fig. 13B), pós-morte (Fig. 13C) e 

acumulado (Fig. 13D), quando comparado aos que receberam apenas veículo. Esses cálculos 

levaram em consideração os dois períodos de desafio com o DSS.  

 

!
Figura 13. A terapia com EGS apresenta efeitos de longa duração e reduz a gravidade da colite 
experimental crônica. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato 
de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias, seguido de um intervalo de 12 dias e uma nova indução da 
colite por 6 dias. Um grupo foi tratado i.v. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro com extrato de 
glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) conforme descrito em Materiais e Métodos. O tratamento 
utilizando PBS ou EGS foi feito entre os dias 3-5 do primeiro ciclo de indução da colite e as amostras foram 
coletadas no dia 24 (término do segundo ciclo de indução da colite). Em (A) área do infiltrado inflamatório, (B) 
escore clínico geral, (C) escore pós-morte e (D) escore acumulado. Esses dados são representativos de 2 
experimentos independentes.*p < 0.05. 

!
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Além disso, o tratamento com o EGS também reduziu o número total de leucócitos 

circulantes (Fig. 14A), principalmente de linfócitos (Fig. 14B). Essa avaliação ocorreu no dia 

24 do protocolo (eutanásia e coleta de amostras). Embora uma redução de 33% no número de 

monócitos também tenha sido associada ao tratamento com EGS, quando comparada ao grupo 

que recebeu PBS, essa diferença não foi significativa (Fig. 14C). Além disso, o EGS não 

interferiu na população de neutrófilo e não foram observadas diferenças significativas entre os 

grupos experimentais (Fig. 14D).  

 

!
Figura 14. O tratamento i.v. com EGS reduziu o número de leucócitos circulantes após redesafio com 
DSS. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) 
em água de beber durante 6 dias, seguido de um intervalo de 12 dias e uma nova indução da colite por 6 dias. 
Um grupo foi tratado i.v. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de 
glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. (A) Número total 
de leucócitos circulantes no sangue periférico no 24o dia de experimento foi quantificado utilizando câmara de 
Neubauer; (B) linfócitos; (C) monócitos e (D) neutrófilos foram observados à partir de esfregaço sanguíneo 
corado com corante de Romanowsky. Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite. Esses dados 
são representativos de 2 experimentos independentes. *p < 0.05. 

 

Os níveis de TNF-α, IL-12 e IL-17 também estavam diminuídos nos homogenatos de 

tecido dos camundongos tratados com EGS, essa redução foi de 44.7%, 29.9% e 41%, 

respectivamente. Entretanto, não foram observadas diferenças significativas quando 

comparado aos animais que receberam PBS (Fig. 15A, B e D). Não foram observadas 

diferenças na produção de IFN-γ (Fig. 15C).  
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Figura 15. Efeito do EGS sobre citocinas pró-inflamatórias após redesafio com DSS. A colite foi induzida 
em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 
dias, seguido de um intervalo de 12 dias e uma nova indução da colite por 6 dias. Um grupo foi tratado i.v. com 
salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do 
Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. O ensaio imunoenzimático (ELISA) foi 
realizado no homogenato do intestino. Em (A) TNF-α, (B) IL-12, (C) IFN-γ e (D) IL-17. Resultados foram 
expressos como nanogramas de citocina por mililitro do sobrenadante do homogenato e normalizadas pelo peso 
do tecido. Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite experimental. Esses dados são 
representativos de 2 experimentos independentes. *p < 0.05. 

!
Esses resultados mostram que o tratamento precoce com EGS pode ter efeitos 

protetores no curso da inflamação intestinal experimental crônica, indicando um potencial do 

EGS em evitar ou atenuar a reincidência da doença. 

 

4.7 Fracionamento do EGS e ensaios in vivo para determinar a atividade anti-

inflamatória das frações identificadas 

 

Como o EGS foi capaz de controlar a progressão clínica da colite experimental, a 

produção intestinal de citocinas além de reduzir o dano local causado pela exposição ao DSS, 

a identificação de fração (ões) responsável (eis) pelos efeitos observados se fez necessária. 

Assim, conforme descrito na seção de Materiais e Métodos, baseado no perfil de purificação 

obtido com o HPLC, 4 picos principais foram identificados no cromatograma. Esses picos 

foram agrupados e nomeados como frações F1, F2, F3 e F4 (Fig. 16A). Para identificar qual 

dessas frações poderia ser a responsável pela atividade do EGS, elas foram testadas in vivo em 

camundongos expostos ao DSS por 6 dias, conforme descrito na figura 2A. Os resultados 
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mostraram que os animais tratados com a F3 apresentaram redução mais evidente dos escores 

clínico, pós-morte e principalmente do acumulado quando comparado aos camundongos 

tratados somente com PBS (Fig. 16B-D). É importante ressaltar que embora a maior parte do 

fenótipo observado tenha sido representado pela F3, sugerindo que os principais compostos 

bioativos podem estar presentes nessa fração, um papel menos representativo das demais 

frações (F1, F2 e F4) foi também observado, sugerindo que, mesmo em menor escala, 

moléculas com potencial anti-inflamatório ou moduladoras da resposta imune podem estar 

presentes nas demais frações contribuindo para o efeito observado quando o EGS bruto foi 

usado (Fig. 16B-D). 

!
Figura 16. A fração F3 do EGS é a principal responsável pela atividade observada no tratamento da colite 
experimental. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio 
(DSS) em água de beber durante 6 dias. Em (A) cromatograma proveniente do ensaio de cromatografia líquida 
de alta performance (HPLC) gerado à partir do fracionamento do extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes 
aegypti. As amostras foram agrupadas (retângulos) em quarto frações distintas F1 F2, F3 e F4. (B) escore 
clínico, (C) escore pós-morte e (D) escore acumulado. Os camundongos foram tratados i.v. com salina 
tamponada com fosfato (PBS), EGS ou suas frações (F1, F2, F3 e F4) conforme descrito em Materiais e 
Métodos. Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes.*p < 0.05. 
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5. Resultados – Capítulo II (tratamento intraperitoneal) 

 

5.1 Determinação dos efeitos do tratamento com EGS por via intraperitoneal em 

camundongos com colite experimental 

 

Como a concentração ideal de EGS e sua eficácia na colite experimental induzida por 

DSS já haviam sido determinados nos experimentos utilizando o tratamento i.v., o próximo 

passo foi observar se a terapia poderia apresentar resultados semelhantes quando uma via de 

administração diferente fosse utilizada. Dessa forma, um experimento piloto foi realizado, no 

qual os camundongos foram expostos ao DSS por 6 dias e tratados i.p. com 100 µL de EGS 

(5µg) ou PBS entre o 3º-5º dia de colite experimental (Fig. 2A).  De forma geral, os animais 

tratados com EGS, apresentaram melhora da condição clínica, evidenciada por diferença 

significativa no dia 6 (Fig. 17A), acompanhada de redução importante nos escores clínico 

geral (Fig. 17B), pós-morte (Fig. 17C) e acumulado (Fig. 17D).  

 
Figura 17. O tratamento intraperitoneal com o EGS de Aedes aegypti é capaz de melhorar a progressão 
clínica da colite experimental. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de 
dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada 
com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 
µg/animal). Os dias de tratamento foram identificados com as setas em (A). Os escores clínico da doença (A), 
clínico geral (B), escore pós-morte (C) e o escore acumulado (D) foram registrados durante a indução da colite 
experimental ou no dia da eutanásia. Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes. *p < 
0.05.  

 

O efeito do tratamento i.p. sobre a população de leucócitos no sangue periférico também 

foi observado. Por essa via, apenas a redução do número de linfócitos circulantes foi 
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detectada (Fig. 18B). Entretanto, o tratamento i.p., não apresentou efeito aparente sobre os 

níveis de leucócitos totais (Fig. 18A), monócitos (Fig. 18C) e neutrófilos circulantes (Fig. 

18D). 

 

Figura 18. O tratamento intraperitoneal possui menor efeito sobre a população de leucócitos circulantes. 
A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em 
água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro grupo 
foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do A. aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e 
Métodos. (A) Número total de leucócitos circulantes no sangue periférico no 6o dia foi quantificado utilizando 
câmara de Neubauer; (B) linfócitos; (C) monócitos e (D) neutrófilos foram observados a partir de esfregaço 
sanguíneo corado com corante de Romanowsky. Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite. 
Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes.*p < 0.05. 

!

 Durante a terapia i.v. com o EGS, foi observada modulação de citocinas importantes 

para o desenvolvimento da doença inflamatória intestinal experimental. Assim, as mesmas 

citocinas foram utilizadas para validar os efeitos do tratamento i.p. Uma redução na produção 

de citocinas pró-inflamatórias de 45,5% e 37,5%, respectivamente IFN-γ (Fig. 19C) e IL-12 

(Fig. 19D), foi observada no homogenato dos cólons dos animais tratados com EGS quando 

comparado aos tratados apenas com o veículo. No entanto, o tratamento i.p. por 3 dias, não 

teve efeito significativo sobre a redução das citocinas TNF-α (Fig. 19A), IL-1β (Fig. 19B) e 

IL-5 (Fig. 19E).  
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!
Figura 19. O tratamento intraperitoneal com EGS é capaz de modular citocinas padrão Th1 no intestino 
de camundongos expostos ao DSS. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de 
dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada 
com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 
µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. O ensaio imunoenzimático (ELISA) foi realizado no 
homogenato do intestino. Em (A) TNF-α, (B) IL-1β, (C) IFN-γ, (D) IL-12 e (E) IL-5. Resultados foram 
expressos como nanogramas de citocina por mililitro do sobrenadante do homogenato e normalizadas pelo peso 
do tecido.  Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite experimental. Esses dados são 
representativos de 2 experimentos independentes. *p < 0.05. 

!
De forma geral, o tratamento com EGS i.p., mostrou-se efetivo na melhora da condição 

clínica, aspectos macroscópicos do intestino e na redução da produção de citocinas 

importantes para o desenvolvimento da colite experimental.  

 

5.2 Influência do aumento do tempo de tratamento com EGS nos aspectos clínicos e 

macroscópicos do cólon 

 

Conforme observado nos experimentos com os camundongos tratados com o EGS i.v., 

quanto maior o tempo de tratamento maior o impacto sobre a melhora da condição geral 

desses animais, incluindo redução da produção de citocinas pró-inflamatórias e do infiltrado 

inflamatório no intestino. Dessa forma, um modelo com início mais precoce e de maior 

duração do tratamento foi testado. Como descrito na figura 3, os camundongos foram 

expostos ao DSS por 6 dias e tratados i.p. com EGS ou PBS desde o início da indução da 

colite até a véspera da eutanásia no dia 6. A melhora na condição clínica dos camundongos 

tratados com o EGS foi evidente e uma redução significativa no escore clínico pode ser vista 

desde o dia 4 após o início de exposição ao DSS (Fig. 20A). Além disso, provavelmente em 
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função do início mais precoce e da maior duração do tratamento, os animais que receberam 

EGS, só começaram a apresentar sinais clínicos da doença no último dia de exposição ao 

DSS. Nesse sentido, também foi observada a redução significativa dos escores clínico geral 

(Fig. 20B), pós-morte (Fig. 20C) e acumulado (Fig. 20D). 

!
Figura 20. Tratamento i.p. por maior tempo promove melhora clínica mais expressiva dos camundongos 
tratados com EGS. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de 
sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada com fosfato 
(PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal). Os 
dias de tratamento foram identificados com as setas em (A). Os escores clínico da doença (A), clínico geral (B), 
escore pós-morte (C) e o escore acumulado (D) foram registrados durante a indução da colite experimental ou no 
dia da eutanásia. Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes. *p < 0.05. 
 

A associação entre exposição ao DSS e diminuição do comprimento intestinal é bem 

conhecida [128, 129]. Entretanto, apesar dos resultados clínicos e macroscópicos terem 

demonstrado uma melhora notável, os animais tratados com EGS apresentaram comprimento 

do intestino grosso semelhante ao observado no grupo tratado com PBS (Fig. 21). Embora 

não tenha sido observada diferença entre os grupos tratados com EGS ou veículo, o 

comprimento do cólon desses animais foi um pouco menor do que o grupo de animais 

saudáveis, sem indução de inflamação intestinal. 
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!
Figura 21. Determinação do comprimento do cólon. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo 
consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. 
com salina tamponada com fosfato (PBS)  e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do 
Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. Linha pontilhada: animais saudáveis, sem 
indução de colite. Após eutanásia o comprimento do cólon dos camundongos foi mensurado conforme descrito 
em Materiais e Métodos. Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes. 

 

Assim, quando comparado ao tratamento i.v., o tratamento i.p. de maior duração, teve 

efeito mais evidente sobre a melhora clínica da doença aliada à redução de aspectos 

relacionados à maior gravidade como sangramento e diarreia difusos. Esses achados reforçam 

a hipótese de maior potencial terapêutico do EGS quando utilizado por maior tempo. 

 

5.3 Influência do tratamento intraperitoneal com EGS na quantificação de leucócitos em 

diferentes contextos 

  

Em função da melhora clínica e dos aspectos macroscópicos observados com o 

tratamento i.p. de maior duração, o efeito do EGS sobre os leucócitos em diferentes tecidos 

foi testado. Ao contrário do que havia sido observado nos experimentos anteriores, o 

tratamento i.p. de maior duração com EGS não teve efeito significativo sobre a modulação 

dos leucócitos circulantes. Esse resultado pode ser observado pelos números semelhantes de 

leucócitos totais (Fig. 22A), linfócitos (Fig. 22B), monócitos (Fig. 22C) e neutrófilos (Fig. 
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22D), observados quando comparados os grupos tratados com EGS ou PBS. O efeito do 

tratamento foi também testado sobre os esplenócitos (Fig. 22E), células do LNM (Fig. 22F), 

linfócitos intraepiteliais (Fig. 22G) e células da lâmina própria (Fig. 22H). Nesse contexto, o 

tratamento com EGS i.p. parece não possuir efeito sobre as populações celulares nos 

diferentes tecidos estudados.  

!
Figura 22. O tratamento intraperitoneal de maior duração com EGS e seu efeito sobre os leucócitos em 
diferentes tecidos. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de 
sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada com fosfato 
(PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como 
descrito em Materiais e Métodos. (A) Número total de leucócitos circulantes no sangue periférico no 6o dia foi 
quantificado utilizando câmara de Neubauer; (B) linfócitos; (C) monócitos e (D) neutrófilos foram observados à 
partir de esfregaço sanguíneo corado com corante de Romanowsky. Contagem total de leucócitos no baço (E), 
Linfonodos mesentéricos (LNM), (F) Contagem total de leucócitos do LNM, resultados expressos em número de 
células corrigido pelo peso do tecido em (g); Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite.Esses 
dados são representativos de 2 experimentos independentes. *p < 0.05. 

 

5.4 O tratamento intraperitoneal com EGS e seus efeitos sobre a atividade das enzimas 

MPO, EPO e NAG 

 

O tratamento i.p. com o EGS mostrou-se eficiente na melhora da condição clínica e dos 

aspectos macroscópicos do cólon dos camundongos com inflamação intestinal induzida por 
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DSS. Nesse contexto, dado a necessidade de se investigar o efeito do tratamento sobre 

populações celulares importantes para o desenvolvimento da inflamação local, diferentes 

experimentos foram realizados. Assim, quando comparados os animais tratados com EGS 

com aqueles que receberam PBS, não foram observados efeitos aparentes sobre a atividade 

das enzimas mieloperoxidase (MPO), N-acetilglicosaminidase (NAG) ou eosinófilo-

peroxidase (EPO), cuja atividade determina de forma indireta, populações de neutrófilos, 

macrófagos e eosinófilos, respectivamente (Fig. 23A-C). 

!
Figure 23. Detecção da atividade das enzimas mieloperoxidase (MPO), N- acetilglicosaminidase (NAG) e 
eosinófilo-peroxidase (EPO) no cólon de camundongos submetidos à colite experimental, tratados com 
EGS ou PBS. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio 
(DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o 
outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito 
em Materiais e Métodos. (A) mieloperoxidase (MPO), (B) N- acetilglicosaminidase (NAG) e (C) eosinófilo-
peroxidase (EPO). Os resultados foram expressos em densidade óptica (DO) corrigidos pelo peso do tecido em 
gramas (g). Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite. Esses dados são representativos de 2 
experimentos independentes. *p < 0.05. 
 
 

5.5 Caracterização do perfil fenotípico de macrófagos, células dendríticas, células NK, 

células NKT e linfócitos T em diferentes órgãos após tratamento intraperitoneal com 

EGS 

  

Como outras populações celulares também são importantes no desenvolvimento da 

inflamação intestinal, experimentos de imunofenotipagem foram realizados para caracterizar 

algumas classes de células do sistema imune presentes no baço, LNM e intestino dos 
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camundongos com colite induzida por DSS tratados ou não com EGS. Para isso, as células 

foram extraídas dos respectivos órgãos e marcadas com anticorpos acoplados a fluorocromos 

conforme descrito em Materiais e métodos. Como o objetivo era realizar uma caracterização 

geral dessas populações, marcadores comumente utilizados foram empregados para esse fim. 

O tratamento com EGS, diminui de forma significativa a frequência de células CD11b+ 

(supostamente macrófagos) no baço quando comparado ao grupo tratado somente com PBS 

(Fig. 24B). No entanto, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

tratados com EGS ou PBS para essa população celular no LNM (Fig. 24C) e LP (Fig. 24D). 

!
Figura 24. Imuofenotipagem de células CD11b+ provenientes do baço, linfonodos mesentéricos (LNM) e 
lâmina própria (LP). A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato 
de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada com fosfato 
(PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como 
descrito em Materiais e Métodos.. Em (A) estratégia de gate utilizada para definir a população CD11b+;  
Frequência de células CD11b+ no (B) Baço, (C) Linfonodos mesentéricos (LNM) e (D) lâmina própria (LP). 
Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite Esses dados são representativos de 2 experimentos 
independentes. *p<0,05. 
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Juntamente com os macrófagos, as células dendríticas desempenham um papel 

importante na patogênese das DII. Dessa forma, pela caracterização fenotípica de populações 

celulares CD11b-CD11c+ e CD11b+CD11c+, que supostamente são DCs, essas células foram 

identificadas no baço (Fig. 25B), LNM (Fig. 25C) e LP (Fig. 25D). Em nenhum dos 

diferentes tecidos estudados uma diferença de frequência significativa foi observada nessas 

populações, quando comparados camundongos tratados com EGS com os que receberam 

PBS. 

!
Figura 25. Imuofenotipagem de células CD11b-CD11c+ e CD11b+CD11c+ provenientes do baço, linfonodos 
mesentéricos (LNM) e lâmina própria (LP). A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo 
de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina 
tamponada com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes 
aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. Em (A) estratégia de gate utilizada para definir as 
populações CD11b-CD11c+ e CD11b+CD11c+;  Frequência de células CD11b-CD11c+ no (B) Baço, (C) 
Linfonodos mesentéricos (LNM) e (D) lâmina própria. Frequência de células CD11b+CD11c+ no (E) Baço, (F) 
Linfonodos mesentéricos (LNM) e (G) lâmina própria (LP). Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de 
colite. Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes.*p<0,05. 

 

O efeito do tratamento i.p. com o EGS sobre células CD3-CD49b+ (supostamente 

natural killer - NK), CD3+CD49b+ (supostamente linfócitos T natural killer), CD3+CD4+ e 

CD3+CD8+, também foi avaliado. Nesse sentido, o tratamento com EGS promoveu 

diminuição significativa na frequência de células CD49b+ (NK), no LNM, quando comparado 

aos camundongos tratados apenas com PBS (Fig. 26F). De forma intrigante, o tratamento não 
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foi suficientemente eficaz para modular outras populações celulares como CD3-CD49b+ no 

baço (Fig. 27B) e CD3+CD49b+ no baço (Fig. 26C) ou LNM (Fig. 26G). Não foi observado 

efeito do tratamento com EGS sobre a frequência de populações de linfócitos T CD4+, tanto 

no baço (Fig. 26C) quanto no LNM (Fig. 26H). Da mesma forma, não foram observadas 

diferenças na frequência de linfócitos T CD8 +, entre os camundongos tratados com EGS ou 

PBS, no baço (Fig. 26E) ou LNM (Fig. 26I). 

!
Figura 26. Imuofenotipagem de células CD3-CD49b+, CD3+CD49b+, CD3+CD4+ e CD3+CD8+ provenientes 
do baço, linfonodos mesentéricos (LNM) e lâmina própria (LP). A colite foi induzida em camundongos 
C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi 
tratado i.p. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado com o EGS do Aedes aegypti (5 
µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. Em (A) estratégia de gate utilizada para definir as 
populações CD3-CD49b+, CD3+CD49b+, CD3+CD4+ e CD3+CD8+.  Frequência de células CD3-CD49b+ no baço 
(B) e LNM (F), CD3+CD49b+ no baço (C) e LNM (G),  CD3+CD4+ no baço (D) e LNM (H) e CD3+CD8+ no (E) 
Baço e (I) LNM. Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de colite. Esses dados são representativos de 
2 experimentos independentes. *p<0,05. 
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Embora resultados interessantes tenham sido observados com o EGS na modulação da 

frequência de outras populações celulares, não foram observadas diferenças quanto às 

frequências dos linfócitos intraepiteliais (LIE), T gama delta (TGD - CD3+γδ+ - Fig. 27B), T 

CD4+ (Fig. 27C) ou TCD8+ (Fig. 27D). 

!
Figura 27. Imuofenotipagem de linfócitos intraepiteliais (LIE). A colite foi induzida em camundongos 
C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi 
tratado i.p. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula 
salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. Em (A) estratégia de gate 
utilizada.  Frequência de células CD3+γδ+(B), CD3+CD4+ (C) e CD3+CD8+ (D). Linha pontilhada: controle 
saudável, sem indução de colite. Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes. *p<0,05 

 

De forma geral, o tratamento i.p. com EGS, foi capaz de reduzir a frequência de forma 

significativa de células CD11b+ (supostamente macrófagos) no baço e, CD3-CD49b+ 

(supostamente células NK) nos LNM. Além disso, o EGS parece exercer pouca influência 

sobre a frequência das demais populações de células estudadas. 
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5.6 Imunofenotipagem de células T reguladoras após tratamento com EGS 

 

Como o equilíbrio entre resposta imune efetora e reguladora é importante para a 

manutenção da homeostasia do sistema imune, especialmente no contexto da inflamação 

intestinal, a influência do tratamento i.p. com EGS sobre populações de células reguladoras 

foi investigado. 

De forma interessante, o tratamento com EGS foi capaz de aumentar significativamente 

a frequência das células CD4+CD25+ (supostamente T reguladoras) no LNM, quando 

comparado aos camundongos tratados apenas com PBS (Fig. 28C – R2). Entretanto, não foi 

observada modulação das outras populações de linfócitos CD4+CD25- e CD4+CD25+ no baço 

(Fig. 28B – R1 e R2) ou CD4+CD25- no LNM (Fig. 28C – R1). 

 Com o objetivo de melhor caracterizar essas populações celulares, outros marcadores 

fenotípicos, característicos de células T reguladoras (FoxP3, CTLA-4, GITR e PD-1), foram 

usados. Nesse sentido, não foram observadas diferenças significativas quanto à frequência 

desses marcadores, no baço ou nos LNM (Fig. 28D-G – R1 e R2), quando comparados os 

camundongos tratados com EGS com aqueles tratados com o veículo.  

Dessa forma, apesar do tratamento com EGS ter aumentado a frequência de células 

CD4+CD25+ nos LNM, não é possível afirmar que essa população é de fato reguladora. Como 

nenhuma diferença foi observada para os marcadores fenotípicos característicos dessas 

células, a modulação via Tregs, aparentemente, parece não representar o principal efeito do 

tratamento no sistema imune.  
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!
Figura 28. Imunofenotipagem de células T CD4+CD25- (R1) e CD4+CD25+ (R2) após tratamento com 
EGS. A colite foi induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) 
em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro 
grupo foi tratado com o extrato de glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito em 
Materiais e Métodos. Após a eutanásia, as células foram isoladas dos baços e linfonodos mesentéricos (LNM). A 
frequência de células CD4+CD25- (R1) e CD4+CD25+ (R2) foi determinada pela porcentagem dentro das gates 
R1 e R2. (A) Estratégia de gate e frequência de células CD4+CD25- e CD4+CD25+ no baço (B) e LNM (C). (D-
G) Frequência de células CD4+CD25- e CD4+CD25+ com identificação de moléculas para caracterização da 
população reguladora (FoxP3, CTLA-4, GITR e PD-1). Linha pontilhada: controle saudável, sem indução de 
colite. Esses dados são representativos de 2 experimentos independentes.*p<0,05  



! 73 

5.7 Influência do tratamento com EGS na produção de citocinas no baço e LNM 

 

Tendo em vista a diversidade de efeitos associados ao tratamento i.p. com EGS e a 

modulação da frequência de algumas populações celulares, a influência na produção de 

citocinas intracelulares nos órgãos linfoides secundários (baço e LNM) foi investigada. Para 

isso, conforme descrito em Materiais e Métodos, após a eutanásia, as células do baço e LNM 

foram removidas e colocadas em cultura por 4 horas em diferentes condições. 

No baço, o tratamento com EGS foi capaz de reduzir a frequência de linfócitos T CD4+ 

produtores de IL-4 (Fig. 29D) e IL-17 (Fig. 29E) na ausência de reestimulação in vitro. Além 

disso, mesmo com uma redução de aproximadamente 30% na frequência de linfócitos 

produtores de IL-17, após reestímulo ex vivo, não foi observada diferença significativa 

quando comparados os grupos tratados com EGS e PBS (Fig. 29E). Ainda, o tratamento com 

EGS não teve efeito visível sobre a funcionalidade das populações de linfócitos T do baço, 

considerando-se a produção de IFN-γ (Fig. 29B) e IL-10 (Fig. 29C), nas diferentes condições 

testadas. 

Nos LNM, o EGS teve um efeito mais significativo sobre as populações de linfócitos T 

produtoras das diferentes citocinas avaliadas. Nesse contexto, uma redução importante de 

IFN-γ, tanto na presença quanto na ausência de estímulo ex vivo, foi observada nas células 

provenientes dos camundongos tratados com o EGS, quando comparados aos que receberam 

PBS (Fig. 29F). Esse efeito foi acompanhado pela redução de IL-4 (Fig. 29H) entre a 

população não estimulada e IL-17 (Fig. 29I) entre as células reestimuladas. Ainda, apesar de 

não ter sido observada diferença significativa (p=0,07), uma redução de aproximadamente 

50% da frequência de linfócitos produtores de IL-17 também foi observada nas células 

provenientes de camundongos tratados com EGS (Fig. 29I). Um fenômeno semelhante foi 

observado na população de linfócitos T produtoras de IL-4 após reestímulo (Fig. 29H). 
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Figura 29. Influência do tratamento com EGS na produção de citocinas no baço e LNM. A colite foi 
induzida em camundongos C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber 
durante 6 dias. Um grupo foi tratado i.p. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado 
com o extrato da glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. 
Após a eutanásia, as células foram isoladas dos baços e linfonodos mesentéricos (LNM). Após a eutanásia, as 
células foram isoladas dos baços e linfonodos mesentéricos (LNM), colocadas em cultura com meio, ou 
estimuladas com forbol-12-miristato-13-acetato (PMA- 50ng/mL) e ionomicina (500ng/mL), para posterior 
identificação por citometria de fluxo. A frequência de células foi determinada pela porcentagem dentro da gate 
de linfócitos. (A) estratégia da gate. Frequência de linfócitos CD4+IFN-γ+, CD4+IL-10+, CD4+IL-4+ e CD4+IL-
17+, respectivamente no baço (B-E) e linfonodos mesentéricos (LNM) (F-I). Linha pontilhada: controle 
saudável, sem indução de colite e estimulado com meio de cultura. Linha tracejada: controle saudável, sem 
indução de colite e estimulado com PMA+Ionomicina. Estes dados são representativos de dois experimentos 
independentes. *p<0,05.  

!

De forma geral, o tratamento com EGS modulou de forma significativa a produção de 

importantes citocinas na patogênese da colite experimental. Essa modulação foi menos 

expressiva no baço e mais evidente nos LNM. 
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5.8 Influência do tratamento com EGS na modulação da microbiota intestinal 

 

Em função da modulação de diferentes aspectos do sistema imune pelo tratamento 

com EGS e da contribuição de alterações qualitativas e quantitativas da microbiota intestinal 

na progressão das DII, a influência do tratamento sobre populações bacterianas nesse 

microambiente foi investigada. Dessa forma, conforme descrito em Materiais e Métodos, após 

extração do DNA genômico, foi feito o sequenciamento da região 16S. As amostras utilizadas 

eram provenientes de camundongos saudáveis (controle), saudáveis tratados com EGS 

(controle+EGS) e com indução de colite tratados ou não com EGS, respectivamente 

DSS+EGS e DSS+PBS.  

Assim, por meio do heat map (Fig. 30A), foi possível observar a existência de 

diferença clara entre as populações bacterianas presentes nos animais saudáveis (controle e 

controle+EGS – metade superior) quando comparado às diferentes populações encontradas 

nos camundongos que tiveram colite induzida, independentemente do tratamento (DSS+PBS 

e DSS+EGS - metade inferior). Além disso, uma associação entre a presença da bactéria 

Pseudomonas monteilii e o desenvolvimento da colite também foi detectada (Fig. 30B). As 

amostras de fezes provenientes dos animais com colite tratados com EGS apresentaram uma 

redução de 23,5 vezes nessa população bacteriana, quando comparado ao grupo de animais 

com colite tratados apenas com PBS. O papel protetor do tratamento com EGS foi 

evidenciado pela modulação de populações bacterianas das espécies Turicibacter sanguinis 

(Fig. 30C) e Ruminococus champanelensis (Fig. 30D). De forma geral, a bactéria T. 

sanguinis, esteve presente nas amostras de todos os grupos estudados, no entanto, o 

tratamento com EGS nos animais com colite induzida, aumentou em mais de 90 vezes a 

presença dessa bactéria, quando comparado principalmente ao grupo colite tratado com PBS 

(Fig. 30C). Já o aumento na população de bactérias da espécie R. champanelensis, foi 



! 76 

diretamente relacionado ao tratamento com EGS nos camundongos com colite induzida (Fig. 

30D). 

 

!
Figure 31. Identificação das populações bacterianas da microbiota intestinal de camundongos com ou sem 
indução de colite que receberam ou não tratamento com EGS. A colite foi induzida em camundongos 
C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Um grupo foi 
tratado i.p. com salina tamponada com fosfato (PBS) e o outro grupo foi tratado com o extrato de glândula 
salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal) como descrito em Materiais e Métodos. Após isolamento do DNA 
genômico, a região 16S foi sequenciada e a presença de diferentes populações bacterianas determinadas pelo 
software Mothur. A análise final dos resultados foi feita utilizando o software Partek ®. (A) Heat map e 
dendrograma das principais populações bacterianas encontradas. Metade superior: animais saudáveis tratados 
(controle+EGS) ou não (controle) com EGS. Metade inferior: animais com colite induzida por 3% de DSS, 
tratados com EGS (DSS+EGS) ou PBS (DSS+PBS). Expressão em escala logarítmica da presença das bactérias 
Pseudomonas monteilii (B), Turicibacter sanguinis (C) e Ruminococus champanelensis (D). 

 

Como o tratamento com EGS promoveu a modulação de diferentes populações 

bacterianas nos camundongos com inflamação intestinal, o próximo passo foi determinar se o 

transplante de microbiota de camundongos saudáveis tratados com EGS poderia conferir 
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proteção a camundongos com inflamação intestinal induzida por DSS. Nesse sentido, 

conforme descrito em Materiais e Métodos, dois grupos distintos foram utilizados, sendo um 

tratado com antibióticos e que recebeu transplante de conteúdo cecal de animais tratados com 

EGS (Transplante) e o outro, tratado apenas com antibiótico sem receber transplante (Sem 

transplante). Apesar de não ter sido observada uma diferença aparente dos escores clínico 

(Fig. 32A) e clínico geral (Fig. 32B), uma tendência (p=0,05) quanto à melhora nos escores 

pós-morte (Fig. 32C) e acumulado (Fig. 32D), foi observada nos animais que receberam 

transplante de conteúdo cecal quando comparado aos tratados apenas com antibiótico (sem 

transplante).  

Além da avaliação clínica, a contagem total e diferencial das populações de leucócitos 

circulantes também foi realizada. Os animais que receberam transplante apresentaram uma 

tendência (p=0,05) quanto à redução do total de leucócitos circulantes (Fig. 31E). Além disso, 

os animais transplantados apresentaram uma redução significativa no número absoluto de 

linfócitos quando comparado aos que não receberam transplante (Fig. 31F). Entretanto, não 

foram observadas diferenças entre os grupos quanto aos números absolutos de monócitos 

(Fig. 31G) e neutrófilos (Fig. 31H).  
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Figura 32. Avaliação da condição clínica e da população de leucócitos no sangue periférico em 
camundongos expostos ao DSS após transferência de conteúdo cecal. A colite foi induzida em camundongos 
C57BL/6 pelo consumo de 3% de dextran sulfato de sódio (DSS) em água de beber durante 6 dias. Os grupos 
sem transplante e transplante foram tratados com antibióticos por 10 dias conforme descrito em Materiais e 
Métodos. O grupo transplante, recebeu por gavagem o conteúdo cecal de animais tratados i.p. com o extrato de 
glândula salivar (EGS) do Aedes aegypti (5 µg/animal). Os escores clínico (A), clínico geral (B), escore pós-
morte (C) e o escore acumulado (D) foram registrados durante a indução da colite experimental ou no dia da 
eutanásia; (E) número total de leucócitos circulantes no sangue periférico no 6o dia foi quantificado utilizando 
câmara de Neubauer; (F) linfócitos; (G) monócitos e (H) neutrófilos foram observados a partir de esfregaço 
sanguíneo corado com corante de Romanowsky. *p < 0.05. 
 

 

Em função das tendências observadas quanto à melhora clínica e macroscópica aliada 

à diminuição de linfócitos circulantes, o efeito do transplante na expressão de RNAm para 

citocinas importantes para o desenvolvimento da inflamação intestinal foi investigado.  De 

forma surpreendente, o transplante de bactérias proveniente dos camundongos tratados com 

EGS diminuiu a expressão das citocinas inflamatórias IL-1β (Fig. 32A) e IFN-γ (Fig. 32B). 

No entanto, não foram observados efeitos significativos sobre a expressão de IL-13 (Fig. 

32C), IL-6 (Fig. 32D), IL-10 (Fig. 32E) ou TGF-β (Fig. 32F). 
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Figure 32. Efeito do transplante de microbiota sobre a expressão de RNAm para citocinas no cólon. As 
amostras do cólon foram coletadas e processadas para a realização de PCR em tempo real, após o protocolo de 
transplante de microbiota e indução de inflamação intestinal com 3% dextran sulfato de sódio (DSS), conforme 
descrito em Materiais e métodos. Os resultados foram corrigidos pela β-actina para normalizar os níveis de 
expressão dos genes alvos. O número de vezes de expressão diferencial do RNAm foi comparado com o grupo 
sem transplante e calculado pela fórmula matemática 2-ΔΔCt. (A) IL-1β; (B) IFN-γ; (C) IL-13; (D) IL-6; (E) IL-
10 e (F) TGF-β. Sem transplante: camundongos tratados com antibióticos por 10 dias e expostos ao DSS por 6 
dias; Transplante: camundongos tratados com antibióticos por 10 dias, que receberam transplante de microbiota 
e foram expostos ao DSS por 6 dias. Dados são representativos de dois experimentos independentes. *p<0,05.  

 

De forma geral, o tratamento com EGS teve efeito tanto na redução de populações 

bacterianas associadas à colite quanto no aumento de outras que aparentemente possuem 

efeito protetor. O transplante de microbiota melhorou aspectos macroscópicos do intestino 

diretamente relacionados à piora clínica da doença e diminuiu a população de leucócitos 

circulantes, principalmente linfócitos. Além disso, os animais que receberam o transplante 

também apresentaram uma redução da expressão de citocinas inflamatórias no cólon, 

indicando que, mesmo sem induzir diretamente a melhora clínica, o EGS foi capaz de 

modular a resposta imune via microbiota intestinal.   
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6. Discussão 

 

Idealmente, o tratamento tanto da DC quanto da RCU, deve ter por objetivo principal 

a redução da inflamação e dos episódios de recidiva da doença aliados ao prolongamento dos 

períodos de remissão clínica. Para isso, a terapia para as DII depende de um equilíbrio entre 

alta eficácia e baixa incidência de efeitos colaterais. Assim, em função da diversidade de 

moléculas imunomoduladoras encontradas na saliva de insetos hematófagos como o A. 

aegypti, estudar seu efeito em modelos de inflamação descontrolada, como a colite 

experimental, pode auxiliar na descoberta de novas substâncias com grande potencial 

terapêutico. Nesse contexto, o tratamento com o EGS do A. aegypti levou à melhora da 

condição clínica e parece estar associado com as atividades sistêmica e local do extrato bruto 

e suas frações. Esse efeito foi principalmente representado pela redução nos escores clínicos e 

pós-morte, reestabelecimento da arquitetura intestinal, redução do infiltrado inflamatório, 

modulação da resposta imune e da microbiota intestinal durante a colite induzida por DSS. 

A melhora clínica na colite aguda associada à terapia i.v. com o EGS foi também 

acompanhada por uma redução no número de leucócitos periféricos. Esta redução pode ser 

parcialmente explicada pela capacidade do EGS em promover in vitro, a apoptose de 

linfócitos T CD4+ e T CD8+ e células B por mecanismos dependentes das caspases 3 e 8 

[116]. No entanto, a participação de outros mecanismos nesse processo não pode ser 

descartada. Outra hipótese para explicar a diminuição no número de leucócitos circulantes no 

grupo tratado com EGS, pode estar associada ao maior recrutamento celular para o intestino 

dos camundongos tratados com PBS. Assim, em função de uma inflamação mais evidente, 

pode ter havido maior estímulo na medula óssea e, consequentemente, aumento do número de 

leucócitos circulantes no sangue periférico na ausência de EGS. Em contrapartida, como 

houve melhora dos achados histopatológicos no intestino com o tratamento, principalmente 
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diminuição do infiltrado inflamatório, uma redução no recrutamento de leucócitos pode ter 

ocorrido e pode ter sido relacionado à diminuição observada no sangue periférico. Nesse 

sentido, uma diminuição na população de células mononucleares associada à redução de 

inflamação local já foi observada em um modelo de inflamação pulmonar [130]. Esses dados 

pelo menos em parte dão suporte à nossa hipótese. Apesar de uma modulação evidente de 

diferentes populações de leucócitos circulantes ter sido observada nos camundongos tratados 

i.v., esse mesmo fenômeno não foi detectado de forma tão evidente com o tratamento i.p. 

Assim, apenas os animais tratados com o EGS i.p. por 3 dias, apresentaram diminuição do 

número de leucócitos circulantes. Uma hipótese para explicar os efeitos do tratamento com 

EGS i.p. por 6 dias, pode estar associada à maior redução da inflamação, em função do 

tratamento prolongado e, consequentemente menor necessidade de recrutamento celular pelo 

intestino. Entretanto, como o tratamento com EGS não teve impacto sobre a celularidade ou 

toxicidade em diferentes tipos celulares, os demais mecanismos relacionados à seletividade do 

EGS do A. aegypti por diferentes células do sistema imune, especialmente em modelos 

experimentais in vivo, ainda precisam ser esclarecidos. 

Outro aspecto importante relacionado à terapia i.v. com o EGS, está nos diferentes 

períodos de início e duração dos tratamentos utilizados e sua relação com o tempo de 

exposição ao DSS. Nesse contexto, o tratamento com o EGS mostrou-se eficiente tanto 

quando iniciado mais precocemente (3º dia de colite) quanto mais tardiamente (5º dia de 

colite) ou se usado por um período mais curto (3 dias – 6 dias de colite) ou mais longo (4 dias 

– 9 dias de colite). Entretanto, o tratamento de maior duração promoveu a modulação de um 

maior número de citocinas. Além disso, mesmo que de forma menos evidente, o tratamento 

com EGS também demonstrou efeitos protetores de longa duração após novo desafio com 

DSS. O tratamento i.p. também foi eficiente tanto na melhora clínica quanto na modulação de 

diferentes citocinas inflamatórias. Ainda, como observado durante o tratamento i.v., onde uma 
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maior eficácia foi detectada quando a terapia foi administrada por maior tempo, um efeito 

ainda mais pronunciado sobre a melhora na condição clínica foi detectado quando o EGS foi 

administrado i.p. desde o início da indução da colite até a véspera da eutanásia. De forma 

geral, o tratamento com EGS, trouxe maiores benefícios quando utilizado por maior tempo. 

Ainda, um dos aspectos mais desafiadores associados ao tratamento das DII consiste na 

dificuldade em manter os pacientes em remissão clínica [131]. Nesse contexto, os resultados 

obtidos com o EGS no modelo de colite crônica, sugerem que o tratamento pode ser eficaz na 

diminuição da gravidade da doença no período de recidiva (novo desafio com o DSS). É 

importante dizer que a indução da remissão compreende outros aspectos que não somente a 

remissão por si só, como também a redução da inflamação na mucosa intestinal [132] e a 

melhora da qualidade de vida do paciente  [133], que contribuem de forma direta para esse 

processo. Infelizmente, as terapias disponíveis atualmente, não são eficientes para induzir a 

remissão clínica de alguns pacientes, o que aumenta a necessidade de remoção cirúrgica de 

segmentos do intestino, principalmente nos indivíduos com doença recorrente ou que já se 

mostraram intolerantes às terapias de longo curso [134, 135]. Assim, os resultados obtidos 

com o tratamento utilizando o EGS sugerem um potencial dessa terapia na diminuição das 

recidivas após nova exposição ao DSS, bem como da redução da inflamação intestinal. 

Como o tratamento com o EGS foi capaz de reduzir a produção de diferentes citocinas 

no intestino, é pertinente associar essa modulação à redução no infiltrado inflamatório e à 

melhora da arquitetura intestinal. Dentre os diferentes aspectos ligados à patogênese das DII, 

uma resposta imune anormal ou descontrolada na mucosa intestinal com a prevalência de 

resposta imune efetora sobre a reguladora parece ser um dos aspectos mais importantes na 

patogênese dessas doenças [136, 137]. Esta resposta imune desequilibrada está associada a 

alterações de componentes tanto da resposta imune inata quanto da adaptativa, criando um 

meio favorável ao desenvolvimento da inflamação intestinal [138]. Dessa forma, dada a 
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importância da modulação das citocinas inflamatórias na progressão clínica das DII, as 

terapias atuais têm como alvo principal a neutralização ou modulação dessas moléculas [105, 

139]. Nesse contexto, o tratamento i.v. com EGS, foi capaz de diminuir, no intestino, as 

citocinas TNF-α, IFN-γ, IL-1β e IL-5 e o i.p. IFN-γ e IL-12. Além disso, a redução da 

frequência de linfócitos TCD4 produtores de IFN-γ, IL-4 e IL-17 foi observada no baço e 

LNM dos camundongos tratados i.p. com o EGS. 

Uma das citocinas chave para o desenvolvimento e a progressão da inflamação 

intestinal é o TNF-α [140]. A atividade dessa citocina é regulada por dois receptores 

transmembrânicos TNFR-1 e TNFR-2 [141]. A ativação desses dois receptores pode afetar a 

sobrevivência e a proliferação celular por diferentes vias como AP-1, NF-kB, janus quinases 

(JNK) e mitogen-activated protein kinase (MAPK) [142, 143]. Nesse contexto, a terapia com 

anticorpos bloqueadores de TNF-α reestabelece a função da barreira intestinal principalmente 

pela redução da apoptose de células epiteliais intestinais em pacientes com DC [144]. Além 

disso, há indução de apoptose em monócitos da lâmina própria [145], o que pode contribuir 

para a redução da inflamação intestinal. O efeito protetor da inibição in vivo de TNF-α na 

progressão da inflamação intestinal foi também observado em modelos experimentais 

utilizando DSS. Nesse sentido, um trabalho recente, demonstrou por meio da produção de 

anticorpos anti-TNF, a eficácia da neutralização dessa citocina em camundongos, na melhora 

clínica da inflamação intestinal induzida por DSS [146]. Outros trabalhos utilizando 

diferentes abordagens terapêuticas, também mostraram melhora na condição clínica dos 

camundongos associada à redução dos níveis de TNF [129, 147]. Dessa forma, embora a 

terapia visando o bloqueio do TNF seja promissora, alguns pacientes são refratários e podem 

apresentar diferentes efeitos colaterais, especialmente aos imunobiológicos [105, 148]. 

Portanto, fica evidente a necessidade de se pesquisar terapias menos agressivas e mais 

eficientes no controle da inflamação intestinal. Apesar dos mecanismos relacionados à 
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modulação de TNF-α pelo tratamento com EGS não terem sido explorados, é provável que a 

terapia atue sobre células locais no intestino, como os macrófagos por exemplo, modulando a 

produção dessa citocina e reduzindo seus níveis no intestino. 

A IL-12 é uma citocina pró-inflamatória responsável pela ativação do fator de 

transcrição T-bet, que favorece a diferenciação de linfóticos T naive em células Th1 

produtoras de IFN-γ. Além disso, ela também contribui para a produção de IFN-γ pelos 

linfócitos NK. Estruturalmente, é um heterodímero composto por duas subunidades p35 e 

p40; esta última é compartilhada com a citocina IL-23 [149, 150]. A importância da IL-12 na 

patogênese da DC foi descrita em um estudo que observou que macrófagos provenientes da 

lamina própria desses pacientes produziam grandes quantidades de IL-12 e que células com 

esse fenótipo eram praticamente indetectáveis em pacientes sem inflamação intestinal. Ainda, 

quando células desses indivíduos foram cultivadas na presença de anticorpo bloqueador de 

IL-12, uma diminuição nas células T CD4+ produtoras de IFN-γ foi observada [51]. Um 

estudo experimental que utilizou modelo de colite induzida por TNBS demonstrou que a IL-

12 é responsável direta pela inflamação intestinal e que essa ação pode ser bloqueada quando 

anticorpos neutralizantes para essa citocina são utilizados [151]. Embora os efeitos deletérios 

da IL-12 na inflamação intestinal sejam normalmente atribuídos a uma ação indireta pela 

produção de IFN-γ, algumas evidências sugerem um efeito direto da IL-12 na manutenção da 

inflamação intestinal em camundongos deficientes de IL-10 ou RAG-2-/- quando da indução 

da colite por transferência de células CD4+CD45RBhi [152]. Dessa forma, esses dados 

mostram um papel crítico para a IL-12, principalmente no início do desenvolvimento da 

inflamação intestinal e posteriormente pela ativação de um padrão de resposta imune 

produtora de IFN-γ. Assim, a redução na produção dessa citocina no intestino dos animais 

tratados i.p. com EGS, pode estar associada à diminuição dos níveis de outras citocinas como 
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o IFN-γ além de células dependentes da IL-12 para sua ativação como os linfócitos NK, por 

exemplo. 

O IFN-γ é uma citocina pró-inflamatória que possui amplo efeito sobre o sistema 

imune. Níveis aumentados dessa citocina têm sido relacionados à maior gravidade das DII e 

são mais frequentemente observados em pacientes com DC [153, 154]. Nesse contexto, 

biópsias de pacientes com DC apresentam níveis elevados de IFN-γ além de maior apoptose 

de células epiteliais intestinais [155]. Nesse caso, a apoptose foi relacionada à ativação da 

proteína pró-apoptótica Bad, como consequência da fosforilação do fator de transcrição 

STAT-1 e da ativação parcial de caspase-3. De fato, a ativação dos receptores de IFN-γ, 

promove a ativação das JAK1 e JAK2, culminando com a fosforilação do STAT-1 [156]. De 

forma geral, o tratamento com EGS, independentemente da via utilizada, teve efeito sobre a 

diminuição de IFN-γ no intestino aliado à redução da frequência de linfócitos CD4+IFN-γ+ 

nos LNM. Assim, é plausível que o tratamento possa também atuar nas vias que modulam o 

IFN-γ e assim auxiliar na melhora clínica geral dos camundongos que receberam EGS. 

O tratamento com EGS foi capaz de diminuir a produção de IL-1β no intestino quando 

utilizado i.v. nos camundongos com colite induzida por 9 dias. A produção local de IL-1β 

pode ocorrer pela ativação do inflamassoma, que é um complexo proteico que promove a 

inflamação e a imunidade [157]. A produção dessa citocina leva ao recrutamento local de 

neutrófilos [158] e diferenciação de um padrão de resposta Th17 [159, 160], ambos 

envolvidos na patogênese das DII. Nesse sentido, níveis aumentados de IL-1β já foram 

descritos em biópsias do cólon de pacientes com DC [161]. Além disso, já foi observada em 

pacientes com DC, uma maior concentração de receptores de IL-1β nas células 

enterocromafins do cólon, que são um dos reguladores neuroendócrinos de secreção, absorção 

e motilidade do intestino [161]. Kidd e cols. sugerem ainda, que a ativação dessas células 

nesses pacientes, seja por citocinas pró-inflamatórias como a IL-1β ou por produtos 
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bacterianos como o LPS, podem estar associados ao surgimento dos sintomas da doença. 

Além disso, o papel da IL-1β durante a inflamação intestinal crônica, na ativação tanto da 

imunidade inata quanto da adaptativa, atuando respectivamente em granulócitos e células 

linfoides inatas e nos linfócitos Th17, foi também demonstrado em outro estudo [162]. Assim, 

em função da importância desta citocina na inflamação, migração e diferenciação de células 

envolvidas na piora da colite, é factível relacionar a diminuição dos níveis de IL-1β no 

intestino dos animais tratados com EGS, à redução da inflamação intestinal e melhora clínica 

da colite experimental. 

A diferenciação de linfócitos T naive em um padrão Th17, é dependente da presença 

de TGF-β e IL-6 (ou IL-21) no microambiente inflamatório. Essas células por sua vez, 

produzem dentre outras citocinas a IL-17, IL-21 e IL-22 [163-165].  Os linfócitos Th17 e as 

citocinas associadas a esse padrão de resposta imune, em especial a IL-17, possuem papel 

fundamental na patogênese de diferentes doenças autoimunes ou inflamatórias crônicas, como 

por exemplo, as DII. Nesse sentido, uma produção elevada de IL-17 nas células da lâmina 

própria de indivíduos com DII já foi determinada [70]. De forma semelhante, o potencial 

patogênico da IL-17 na inflamação intestinal já foi observado em diferentes modelos 

experimentais utilizando transferência adotiva de células [166, 167], TNBS [168] e DSS [169, 

170]. Logo, como o tratamento com EGS i.p. foi capaz de reduzir a frequência de populações 

de linfócitos Th17 em células extraídas de órgãos linfóides secundários, a modulação dessa 

população de células, sabidamente importantes na patogênese da inflamação intestinal 

experimental, parece ter contribuído para a melhora observada nos camundongos tratados. 

A maior parte dos estudos das DII visa compreender o papel das respostas dos 

linfócitos Th1 e Th17 nesse contexto. Entretanto, a importância de mediadores associados a 

um padrão de resposta Th2 não pode ser descartado, principalmente nos casos de pacientes 

com RCU, que normalmente apresentam elevados níveis de citocinas associados a esse 
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padrão de resposta imune, como a IL-4 e IL-5 [171]. A IL-4 é uma citocina que possui amplo 

espectro de ação, tendo efeitos sobre o desenvolvimento de linfócitos B, mudança de classe de 

anticorpos, função de linfócitos T e células hematopoiéticas [172]. No entanto, há uma 

divergência na literatura sobre seu papel na inflamação intestinal. Alguns trabalhos 

experimentais associam esta citocina a um papel anti-inflamatório, principalmente por 

contrabalancear a resposta do tipo Th1 [173, 174]. Outros mostram o papel pró-inflamatório 

da IL-4 em diferentes modelos experimentais. Na colite induzida por oxazolona em 

camundongos SJL/J, modelo que se assemelha RCU humana, níveis aumentados das citocinas 

IL-4 e IL-5 foram observadas no cólon desses animais. Ainda, para provar a importância da 

IL-4 na piora clínica e histopatológica, demonstrou-se que o tratamento com anticorpo para 

neutralizar essa citocina levou à melhora significativa da condição clínica dos animais com 

colite [175]. Nesse contexto, após indução de colite pela transferência de células 

CD4+CD45RBhi, em camundongos imunodeficientes (RAG2-/-), o tratamento com IL-4 

acelerou o desenvolvimento e a piora da colite [176]. A IL-5 é outra citocina normalmente 

relacionada a um padrão de resposta imune do tipo Th2. Ela é uma das citocinas mais 

importantes para o recrutamento e ativação de eosinófilos [177]. Embora o papel dos 

eosinófilos na patogênese das DII ainda não seja claro, a detecção de níveis elevados dessa 

citocina em pacientes com RCU quando comparado aos pacientes saudáveis ou com DC, foi 

reforçada em um estudo in vitro que comparou células CD4+ da lâmina própria estimuladas e 

provenientes desses pacientes [59]. Além disso, outro estudo que utilizou camundongos 

SAMP1/Yit, que desenvolvem ileíte crônica espontânea, o que reproduz o fenótipo da DC, 

demonstrou a importância da IL-5 no desenvolvimento da ileíte neste modelo experimental 

[178]. O trabalho de Takedatsu e cols, também descreveu diminuição da gravidade da ileíte 

quando os camundongos foram tratados com anticorpos anti-IL-5, o que pode sugerir que 

terapias que visem a modulação dessa citocina, podem auxiliar na melhora clínica de 
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pacientes com DII. Recentemente, a depleção de eosinófilos e/ou o bloqueio de IL-5, 

mostrou-se eficiente na melhora da colite experimental induzida por transferência adotiva de 

células [179]. Dessa forma, a eficácia da terapia com EGS em promover a modulação no baço 

e LNM de IL-4 e, no intestino de IL-5, reforça o seu potencial terapêutico no tratamento da 

inflamação intestinal induzida por DSS. 

A investigação de alterações nas diferentes populações do sistema imune é 

fundamental para a melhor compreensão do desenvolvimento da inflamação intestinal. Dentro 

desse cenário, os macrófagos representam um dos principais componentes da imunidade 

inata, sendo caracterizados pela baixa expressão de CD11c aliada à presença de CD11b e da 

glicoproteína F4/80 [42, 48].  Essas células contribuem para o balanço entre a disponibilidade 

de antígenos, a remoção dos mesmos através da fagocitose e subsequente destruição de 

células em apoptose ou microrganismos, além de auxiliarem na diferenciação de linfócitos T 

[180]. Assim, é aceitável que os macrófagos possuam papel importante no desenvolvimento 

da colite. Nesse sentido, o transplante de células tronco mesenquimais em camundongos com 

colite induzida por DSS, já mostrou ser eficiente na indução de TGF-β e, consequentemente, 

na polarização dos macrófagos para um perfil M2 (regulador/anti-inflamatório), levando à 

melhora clínica dos animais que receberam o transplante [181]. Em contrapartida, um 

aumento de uma população de macrófagos produtores das citocinas inflamatórias (M1) IL-23, 

TNF-α, e IL-6, foi observado, além de ser associado à piora clínica, em pacientes com DC, 

quando comparados àqueles com RCU ou indivíduos saudáveis. Além disso, essa população 

aumentada de macrófagos contribuiu para a produção de IFN-γ por células mononucleares da 

lâmina própria, por um mecanismo dependente de IL-23 e TNF-α. Essas células por sua vez, 

desencadearam diferenciação anormal de macrófagos com produção excessiva de IL-23 

[182]. Embora já se tenha conhecimento da relação entre a plasticidade dos macrófagos e seu 

envolvimento na patogenia das DII, os fatores que controlam ou alteram a polarização nesse 
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contexto ainda não são totalmente conhecidos. Além disso, mesmo que os subtipos de 

macrófagos não tenham sido identificados no presente trabalho, uma modulação da população 

de células CD11b+CD11c- (supostamente macrófagos) foi identificada no baço dos 

camundongos tratados com EGS quanto comparados aos que receberam apenas PBS. Aliado a 

isso, o tratamento também foi eficaz na modulação de citocinas inflamatórias no intestino, o 

que nos faz acreditar que o EGS também possui efeito sobre essas células sem, no entanto, 

apresentar efeito aparente sobre as DCs. É importante mencionar que o efeito do EGS sobre 

granulócitos não pode ser descartado, pois essas populações celulares também expressam a 

molécula CD11b [183]. 

Outras células da resposta imune inata possuem papel importante na patogênese das 

DII. Dentre elas, é possível destacar os linfócitos NK que contribuem para a defesa do 

organismo com propriedades como a citotoxicidade, reconhecimento de células danificadas e, 

produção de citocinas como o IFN-γ e TNF-α, por exemplo. Além disso, essas células 

possuem ação indireta na regulação das APCs e na polarização de linfócitos T [184]. 

Diferentes mecanismos estão envolvidos na proteção do intestino contra a resposta 

inflamatória excessiva a microrganismos locais. Nesse contexto, camundongos deficientes 

para proteínas que reconhecem peptideoglicanos em bactérias e na imunidade contra esses 

microrganismos, desenvolvem com maior gravidade colite induzida por DSS quando 

comparados aos animais selvagens. Essa piora foi associada à uma maior produção local de 

IFN-γ, principalmente por linfócitos NK, o que levou à hiperplasia da lâmina própria, perda 

de células epiteliais e ulceração do cólon [185]. Ainda, uma maior expressão do receptor para 

a citocina IL-21 (IL-21R) nos linfócitos NK, de pacientes com DII, parece influenciar na 

polarização para um perfil Th17, além de aumentar a resposta citotóxica e desencadear a 

produção de citocinas inflamatórias por linfócitos T  [186]. Assim, como os camundongos 

tratados com EGS apresentaram redução significativa da frequência de células CD3-CD49b+ 
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(supostamente linfócitos NK) nos LNM, é possível acreditar que a redução na frequência 

dessas células também tenha contribuído para a melhora observada nos animais que 

receberam a terapia.  

Além das alterações imunes observadas no curso das DII, a interação dos 

componentes do sistema imune com distúrbios da microbiota intestinal tem sido alvo de 

inúmeros estudos. Algumas situações podem gerar um desequilíbrio nas bactérias intestinais 

promovendo alterações qualitativas e quantitativas entre microrganismos que trazem 

benefícios e outros que promovem dano tecidual. Essas alterações são normalmente 

acompanhadas de redução da diversidade bacteriana e são conhecidas como disbiose. Além 

disso, esse fenômeno tem sido cada vez mais associado à ocorrência de doenças inflamatórias 

ou autoimunes como as DII [95, 96, 187]. As causas e os efeitos dessa perturbação são 

difíceis de determinar, entretanto, fatores ambientais como dieta, tabagismo, sedentarismo, 

uso de antibióticos, dentre outros, parecem exercer grande influência nas alterações da 

microbiota, o que pode representar um dos principais mecanismos que levam à disbiose em 

indivíduos geneticamente suscetíveis como aqueles que desenvolvem DII [188]. 

Experimentalmente, diferentes abordagens têm sido utilizadas para demonstrar a importância 

da microbiota na evolução da inflamação intestinal. Nesse sentido, camundongos deficientes 

para o gene da IL-10, sabidamente mais suscetíveis ao desenvolvimento da colite espontânea, 

quando criados em condição livre de microrganismos (germ free) ou de patógenos específicos 

(SPF), apresentam menor gravidade de inflamação intestinal quando comparado aos animais 

criados em condições normais [189, 190]. Esses dados foram confirmados em outro estudo, 

utilizando a mesma linhagem de camundongos, tratada com antibióticos antes do 

desenvolvimento natural da colite. Neste caso, os animais que receberam antibiótico exibiram 

maior resistência ao desenvolvimento da inflamação intestinal quando comparados aos que 

receberam o tratamento mais tardiamente [191]. No intuito de identificar componentes da 
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microbiota intestinal com potencial para auxiliar no desenvolvimento da colite em 

camundongos algumas espécies do gênero Helicobacter, têm sido investigadas.  Dentre elas, 

o H. Hepaticus [192], H. bilis e H. rodentium [193] já foram relacionados a maior potencial 

de desenvolvimento da colite. Entretanto, não está claro se as diferentes espécies de 

Helicobacter são diretamente patogênicas ou se seu efeito está relacionado a perturbações na 

ecologia microbiana intestinal. De forma semelhante, as bactérias Klebsiella pneumoniae e 

Proteus mirabilis, já tiveram sua relação com o desenvolvimento de colite em camundongos 

descrita [194]. Nesse contexto, apesar do tratamento i.p. com EGS não ter modulado nenhum 

dos microrganismos descritos, um efeito foi observado sobre populações das bactérias 

Pseudomonas monteilii, Turicibacter sanguinis e Ruminococus champanelensis.  O gênero 

Pseudomonas é representado por bactérias gram-negativas, não fermentadoras encontradas 

nos ambientes aquático e terrestre. Dentre as diferentes espécies compreendidas nesse grupo, 

encontra-se a P. monteilii [195]. Embora não existam trabalhos relacionando a presença dessa 

bactéria com o desenvolvimento de colite (experimental ou humana), alguns estudos já 

destacaram o papel de outras bactérias do gênero Pseudomonas na inflamação intestinal [196, 

197]. Em crianças com DC, houve maior prevalência de bactérias desse gênero aliada a uma 

menor diversidade bacteriana quando comparado a biópsias de crianças sem DII [198]. No 

entanto, os autores não sabem dizer se a resposta imune já alterada nesses indivíduos foi 

responsável pela reação às espécies comensais de Pseudomonas ou se as bactérias tiveram 

efeito direto sobre desenvolvimento da doença. No presente estudo, a P. monteilii foi 

detectada somente nos animais com colite, sugerindo uma ação colitogênica dessa bactéria. 

Apesar disso, o tratamento com EGS no grupo com inflamação intestinal pareceu 

desempenhar função protetora por diminuir a carga bacteriana. Embora uma redução nas 

populações de P. monteilii tenha sido observada, o tratamento com EGS teve influência 

positiva no aumento de outras duas bactérias, Turicibacter sanguinis e Ruminococus 
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champanelensis. Essa relação, entre ação do EGS e aumento desses microrganismos, pareceu 

ser favorável para à proteção dos camundongos contra o desenvolvimento da colite. No 

entanto, não existem trabalhos descrevendo o envolvimento dessas bactérias na colite 

experimental ou humana. Embora uma modulação sobre diferentes populações bacterianas 

tenha sido observada nos camundongos com colite tratados com EGS, não é possível afirmar 

se essa influência é um efeito direto ou indireto do tratamento. 

Tendo em vista os resultados obtidos com o tratamento com EGS na modulação de 

diferentes bactérias, algumas inclusive sugerindo um papel protetor na colite, a ideia de 

realizar transplante do conteúdo cecal de camundongos tratados com EGS para camundongos 

com colite induzida pela exposição ao DSS, pareceu uma alternativa plausível para averiguar 

se essa característica protetora poderia ser transferida. O transplante de microbiota teve 

origem na China e tem sido uma alternativa terapêutica há mais de mil anos [199]. Essa 

abordagem já foi utilizada tanto em pacientes com DII [200-203] quanto em indivíduos com 

infecção recorrente provocada por Clostridium difficile [204, 205]. Nesses casos, indivíduos 

doentes receberam transplante de microbiota de indivíduos saudáveis, e os resultados sugerem 

que esse tipo de tratamento é seguro para o paciente, além de apresentar potencial terapêutico 

promissor. Nesse contexto, apesar de não terem sido observadas diferenças aparentes na 

avaliação do escore clínico, uma tendência na redução dos escores pós-morte e acumulado 

assim como de leucócitos totais, foi observada nos animais com colite que receberam 

transplante. Além disso, os animais transplantados também apresentaram redução na 

expressão do RNAm das citocinas inflamatórias IFN-γ e IL-1β, sugerindo que a transferência 

de populações microbianas e/ou seus produtos metabólicos, pode ter influenciado nesse 

contexto. No entanto, para confirmar ou refutar essa hipótese, a identificação dessas 

populações precisa ser feita.  
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Conforme já descrito, as DII são caracterizadas pela ocorrência de inflamação 

descontrolada, alterações do sistema imune, da microbiota intestinal e pela ausência de terapia 

que apresente poucos efeitos colaterais. Sendo assim, a pesquisa por novas terapias visando o 

controle da progressão dessas doenças se faz necessária. As estratégias utilizadas pelos 

insetos hematófagos para superar os mecanismos de defesa do sistema imune dos vertebrados 

tem estimulado a pesquisa de compostos com atividade farmacológica presentes na saliva 

desses artrópodes [206-208]. Nesse contexto, alguns estudos têm utilizado o EGS de 

diferentes insetos para tratar doenças inflamatórias descontroladas como artrite reumatoide e 

encefalomielite autoimune. Para o tratamento da artrite reumatoide experimental, a eficácia 

do EGS do Phlebotomus papatasi foi estudada. O tratamento com a saliva desse mosquito 

promoveu a diminuição da gravidade da doença, em especial pela sua capacidade em modular 

populações de DCs e linfócitos Th17 [110]. Além disso, outro estudo utilizando saliva do P. 

papatasi e P. duboscqi, detectou a capacidade de inibição da migração de neutrófilos após 

estímulo com OVA. Esse fenômeno, foi atribuído à habilidade da saliva desses mosquitos em 

aumentar a produção de moléculas anti-inflamatórias como a IL-10 e a prostaglandina E2 

(PGE2) pelas DCs [209]. Por outro lado, a saliva de diferentes carrapatos é também eficiente 

na modulação de componentes distintos da resposta imune. Assim, a saliva do Ixodes 

scapularis e do Rhipicephalus sanguineus, foi capaz de modular as DCs derivadas da medula 

óssea, após estímulo dos toll like receptors (TLR)2, TLR4 e TLR9, pela inibição da produção 

de IL-12 e TNF-α, além de estimular a síntese de IL-10 [210, 211]. Outra propriedade 

imunomoduladora importante da saliva do I. scapularis, está relacioanda à presença da 

sialostatina L, um inibidor de cisteína protease capaz de diminuir a gravidade da 

encefalomielite autoimune experimental [212]. Assim, em função do arsenal de compostos 

com potencial anti-inflamatório e imunomodulador, explorar o potencial presente na saliva de 

insetos hematófagos, representa grande oportunidade de descoberta de novas moléculas com 
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potencial terapêutico, principalmente para doenças que cursam com inflamação descontrolada 

como por exemplo, a DC e a RCU. 

De forma geral, os resultados associados ao uso do EGS e/ou sua fração principal F3, 

sugerem um grande potencial no tratamento da inflamação intestinal induzida por DSS. Além 

disso, o tratamento mostrou-se eficiente na modulação da microbiota intestinal, atuando tanto 

em populações microbianas teoricamente benéficas quanto naquelas diretamente associadas à 

inflamação intestinal. No entanto, estudos adicionais para identificar a(s) molécula(s) presente 

(s) no coquetel salivar, assim como, os mecanismos exatos de ação e de modulação na 

resposta imune intestinal precisam ainda ser elucidados.  
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7. Conclusões 

 

• O tratamento com o EGS é eficiente no controle da inflamação e, independentemente 

da via utilizada (i.v. ou i.p.), atua na melhora clínica dos camundongos com colite 

induzida por DSS; 

• O tratamento com EGS regula a intensidade e o acúmulo de células do infiltrado 

inflamatório no intestino dos animais com inflamação intestinal experimental; 

• A terapia com EGS controla a produção de citocinas e células importantes para o 

agravamento da doença inflamatória intestinal; 

• O EGS do A. aegypti, modula a colite experimental por meio da alteração de 

componentes específicos da microbiota intestinal nos camundongos com colite, 

diminuindo a carga bacteriana de populações com características colitogênicas e 

aumentando de outras com perfil protetor. 
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Current therapies for inflammatory bowel disease (IBD) are not totally effective, resulting in persistent and
recurrent disease for many patients. Mosquito saliva contains immunomodulatory molecules and therein
could represent a novel therapy for IBD. Here, we demonstrated the therapeutic activity of salivary gland extract
(SGE) ofAedes aegyption dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis. For this purpose, C57BL/6malemicewere
exposed to 3% DSS in drinking water and treated with SGE at early (days 3–5) or late (days 5–8) time points,
followed by euthanasia on days 6 and 9, respectively, for sample collection. The results showed an improvement
in clinical disease outcome and postmortem scores after SGE treatment, accompanied by the systemic reduction
in peripheral blood lymphocytes, with no impact on bone marrow and mesenteric lymph nodes cellularity or
macrophages toxicity. Moreover, a local diminishment of IFN-γ, TNF-α, IL-1β and IL-5 cytokines together with
a reduction in the inflammatory areawere observed in the colon of SGE-treatedmice. Strikingly, early treatment
with SGE led tomice protection froma lateDSS re-challenging, as observed bydecreased clinical and postmortem
scores, besides reduced circulating lymphocytes, indicating that the mosquito saliva may present components
able to prevent disease relapse. Indeed, high performance liquid chromatography (HPLC) experiments pointed
to a major SGE pool fraction (F3) able to ameliorate disease signs. In conclusion, SGE and its components
might represent a source of important immunomodulatory molecules with promising therapeutic activity
for IBD.

© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Inflammatory bowel diseases (IBDs), represented by ulcerative coli-
tis (UC) and Crohn's disease (CD) are chronic inflammatory disorders
characterized by an imbalance between inflammatory and regulatory
immune responses at the gut mucosa [1]. Etiology of IBDs is not fully

elucidated, but UC and CD are considered heterogeneous and multifac-
torial disorders in which genetic inheritance [2], environmental [3] and
immunological factors [4] interact to produce disease. These diseases
are similar in many aspects but differ from each other enough to be
considered independent entities characterized by a chronic course and
alternating periods of activity and clinical remission [1]. CDmay involve
any portion of gastrointestinal tract, but it is often located in the termi-
nal ileum and/or colon. Transmural anddiscontinuous inflammation are
associated, with possible formation of noncaseating granulomas. In
contrast, UC is an exclusive colon disorder in which the inflammation
is restricted to the mucosa and submucosa areas, initially affecting
rectum, but may extend continuously and diffusely throughout the
colon [5].

Traditionally, treatments for both CD and UC are focused on the re-
duction of inflammatory process during relapses, besides extending
the period of clinical symptoms remission. Treatment is often chosen
based on the extent and severity of disease, its response to previous

International Immunopharmacology 26 (2015) 13–22

Abbreviations: IBD, Inflammatory bowel disease;UC, Ulcerative colitis; CD, Crohn's dis-
ease;DSS,Dextran sulfate sodium; SGE, Salivary gland extract; PBS, Phosphate buffered sa-
line;BM,Bonemarrow;MLN,Mesenteric lymphnodes;DMEM,Dulbecco'smodifiedEagle's
medium; HPLC, High performance liquid chromatography; IL, Interleukin; IFN(-γ),
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