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RESUMO

NIERI-BASTOS, F. A. Avaliação da infecção por Rickettsia spp. em
Amblyomma triste Koch (Acari: Ixodidae) e em algumas espécies de
Ornithonyssus Sambon (Acari: Macronyssidae). [Evaluation of Rickettsial
infection in Amblyomma triste Koch (Acari: Ixodidae) and in some species
Ornithonyssus spp. Sambon (Acari: Macronyssidae)]. 2012. 66p. Tese (Doutorado
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2012.
O gênero Rickettsia compreende bactérias intracelulares obrigatórias e há por
enquanto 22 espécies que, comprovadamente, são patogênicas ao homem. A
transmissão da maioria das espécies de riquétsias está associada a carrapatos,
mas também podem ser veiculadas por pulgas, piolhos e ácaros. O presente
estudo teve por objetivos avaliar a infecção de Rickettsia parkeri em carrapatos da
espécie Amblyomma triste (Acari: Ixodidae) e também avaliar a infecção de
Rickettsia spp. em algumas espécies de Ornithonyssus Sambon (Acari:
Macronyssidae). Foram obtidas fêmeas de A. triste de um cervo-do-pantanal
(Blastocerus dichotomus) atropelado e as posturas testadas por PCR para o
estabelecimento de uma colônia naturalmente infectada com R. parkeri (grupo
infectado) e outra livre de infecção (grupo controle). Para avaliar a infecção de
Rickettsia spp. em ácaros foram realizadas 15 campanhas de capturas de
pequenos mamíferos terrestres nos estados de São Paulo e Paraná. Após
anestesisa e escovação, os ácaros foram removidos dos hospedeiros e mantidos
em nitrogênio líquido para a tentativa de isolamento através da técnica de “shell
vial”. Foram estudadas quatro gerações de A. triste infectada e não infectada com
R. parkeri. Os resultados revelaram que R. parkeri é moderadamente patogênica
para A. triste e a fase do ciclo biológico do carrapato mais sucetível ao efeito
deletério da bactéria é o estágio ninfal. Foram capturados 165 mamíferos
silvestres das seguintes espécies: Akodon cursor, Akodon montensis, Didephis
aurita, Euryzoryzomys russatus, Metachirus nudicaudatus, Monodelphis sp.,
Nectomys squamipes, Oecomys sp., Oligoryzomys sp, Oxymycterus sp., Sciurus
aestuans and Thaptomys nigrita. Destes, somente 13 estavam infestados com
três espécies de Ornithonyssus spp. Foi obtido um isolado de O. vitzthumi que

parasitavam Oxymycterus sp., contudo não foi possível sua caracterização, pela
não amplificação pelos marcadores clássicos para o gênero Rickettsia.

Palavras-chave: Amblyomma triste. Rickettsia parkeri. Ornithonyssus. Ácaros.
Carrapatos.

ABSTRACT

NIERI-BASTOS, F. A. Evaluation of Rickettsial infection in Amblyomma triste
Koch (Acari: Ixodidae) and in some species Ornithonyssus spp. Sambon
(Acari: Macronyssidae). [Avaliação da infecção por Rickettsia spp. em
Amblyomma triste Koch (Acari: Ixodidae) e em algumas espécies de
Ornithonyssus Sambon (Acari: Macronyssidae)]. 2012. 66p. Tese (Doutorado em
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2012.

The genus Rickettsia comprises obligate intracellular bacteria and there are so far
22 species that are proven to be pathogenic to humans. The transmission of most
species of rickettsiae is associated with ticks, but also can be transmitted by fleas,
lice and mites. The present study aimed to evaluate the infection of Rickettsia
parkeri in Amblyomma triste (Acari: Ixodidae) and also to evaluate the infection of
Rickettsia spp. in some species of Ornithonyssus spp. Sambon (Acari:
Macronyssidae). A. triste females were obtained from a marsh deer (Blastocerus
dichotomus). Through PCR on their offspring, it was established of a colony
naturally infected with R. parkeri (infected group) and another colony uninfected
(control group). To assess the infection of the Rickettsia spp. in mites, 15 capture
campaigns of small terrestrial mammals were performed in the states of São Paulo
and Paraná. After anesthesia and brushing, the mites were removed from hosts
and kept in liquid nitrogen for isolation of rickettsiae using the “shell vial”
technique. Four consecutive generations of A. triste were studied in the laboratory.
The results showed that R. parkeri is moderately pathogenic to A. triste, especially
to the nymphal stage. A total of 165 wild small mammals of the following species
were

captured:

Akodon

cursor,

Akodon

montensis,

Didephis

aurita,

Euryzoryzomys russatus, Metachirus nudicaudatus, Monodelphis sp., Nectomys
squamipes, Oecomys sp., Oligoryzomys sp, Oxymycterus sp., Sciurus aestuans
and Thaptomys nigrita. Of these, only 13 were infested with three species of
Ornithonyssus spp. A bacterial isolate was obtained from mites removed from a
Oxymycterus sp. However, it was not possible the molecular characterization by
classical markers for the genus Rickettsia.

Key words: Amblyomma triste. Rickettsia parkeri. Ornithonyssus. Mites. Ticks.
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1 INTRODUÇÃO

O gênero Rickettsia compreende organismos intracelulares obrigatórios
pertencentes à família Rickettsiaceae e ordem Rickettsiales (RAOULT; ROUX,
1997). Com base nos padrões antigênicos, moléculares e ecológicos essas
bactérias foram divididas classicamente em três grupos: 1) grupo do tifo (GT),
representado pelas espécies Rickettsia prowazekii e Rickettsia typhi, cujos vetores
principais são insetos (piolhos e pulgas, respectivamente); 2) grupo da febre
maculosa (GFM), composto por mais de 23 espécies válidas, e a transmissão da
maioria está associada a carrapatos, com exceção da Rickettsia felis e Rickettsia
akari, transmitidas por pulgas e ácaros, respectivamente. Outras espécies de
riquétsias, tais como, Rickettsia bellii e Rickettsia canadensis não estão inseridas em
nenhum destes dois grupos, sendo considerado um grupo ancestral (GA) (YU;
WALKER, 2003).
Em uma classificação mais recente, Weinert et al. (2009), propuseram uma
nova filogenia para o gênero Rickettsia, baseada numa abordagem multigênica.
Esses autores sugeriram cinco novos grupos: 1) grupo do tifo (GT), composto pelas
espécies Rickettsia prowazekii e Rickettsia typhi; 2) grupo da febre maculosa,
representado por mais de vinte espécies; 3) grupo de transição, onde estão
inseridas R. akari, R. felis e R. australis; 4) grupo Canadensis, elencado pela
espécie R. canadensis e ; 5) grupo Bellii, representado pela espécie R. bellii e vários
outros genótipos encontrados em insetos.
Há por enquanto 22 espécies de riquétsias que, comprovadamente, causam
infecções no homem (Rickettsia rickettsii, R. prowazekii, R. typhi, R. conorii subsp.
conorii, R. conorii subsp. israelensis, R. conorii subsp. caspia, R. conorii subsp.
indica,

R.

sibirica

subsp

sibirica,

R. sibirica

subsp.

mongolotimonae,

R.

heilogjiangensis, R. slovaca, R. marmionii, R. raoutii, R. africae, R. parkeri, R.
australis, R. honei, R. japonica, R. massiliae, R. aeschlimannii, R. akari e R. felis)
(MERHEJ; RAOULT, 2011).
Sem dúvida R. rickettsii é a mais conhecida e letal das riquetsioses, sobretudo
no Brasil. Sua distribuição está restrita às Américas, com registros de casos
confirmados no Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colômbia,
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Brasil e Argentina. Diferentes espécies de carrapatos estão implicadas como vetor
nas diferentes localidades geográficas. Nos EUA as espécies responsáveis pela
transmissão são Dermacentor andersoni (Stiles) e Dermacentor variabilis (Say). Na
América do Sul, o principal vetor é a espécie de carrapato Amblyomma cajennense
(Fabricius). Enquanto no México e em algumas localidades dos EUA a espécie
envolvida na transmissão da bactéria causadora da doença é Rhipicephalus
sanguineus (Latreille) (LABRUNA et al., 2011a).
No Brasil, além de A. cajennense, a espécie de carrapato Amblyomma
aureolatum (Pallas) é reconhecida como vetor de R. rickettsii na região
metropolitana da cidade de São Paulo, onde R. sanguineus também é suspeito
como vetor (LABRUNA, 2009).
As manifestações clínicas iniciais da riquetsiose causada por R. rickettsii, mais
conhecida como febre maculosa, são gerais e inespecíficas como febre, mialgia,
calafrios e dores de cabeça. Com a evolução da doença aparecem erupções
cutâneas (máculas) e hemorragias devido ao quadro de vasculite, pois ocorre a
invasão das células endoteliais pelas bactérias. A taxa de mortalidade, em casos
não tratados, ultrapassa 30%. Em estudo retrospectivo, Angerami et al. (2006),
avaliaram os principais sinais clínicos de pacientes atendidos no Hospital das
Clínicas da UNICAMP com diagnóstico confirmado de febre maculosa brasileira.
Esses autores observaram que 100% dos pacientes apresentaram febre. Sintomas
gerais como: mialgia, dores de cabeça, vômito e dor abdominal foram observados
em 80%, 60%, 42% e 32% dos pacientes, respectivamente. Sintomatologia mais
severa estava associada com casos fatais e incluía icterícia (52%), acometimento do
sistema nervoso central (43%), dificuldades respiratórias (37%) e insuficiência renal
(35,3%). Ainda foram observados diferentes graus de hemorragia em 69,5% dos
pacientes.
As espécies R. africae, R. conorii e R. sibirica são primariamente do Velho
Mundo. Contudo, R. africae foi introduzida nas Ilhas do Caribe (Índias Ocidentais),
enquanto R. parkeri só pode ser encontrada no Novo Mundo nas regiões central e
sul dos EUA, bem como em algumas porções da América do Sul. As manifestações
clínicas das quatro espécies de Rickettsia são semelhantes e incluem formação de
lesão papular típica (“tache noir”). Entretanto, a doença produzida por R. conorii
geralmente resulta em quadros clínicos mais severos. Com relação aos vetores, na
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Europa, África e Ásia, R. conorii e R. sibirica têm sua transmissão relacionada
principalmente a Rhipicephalus spp. e Dermacentor spp., respectivamente, enquanto
que R. africae é transmitida por carrapatos do gênero Amblyomma. Nas Américas a
transmissão de R. parkeri também está restrita ao gênero Amblyomma (GODDARD,
2009).
A segunda espécie mais letal de Rickettsia é o agente causador do tifo
epidêmico: R. prowazekii. O único vetor conhecido dessa riquetsiose é o piolho do
corpo, Pediculus humanus corporis e a bactéria é altamente letal para o hospedeiro
invertebrado. O único registro dessa doença na América do Sul durante as últimas
décadas foi no Peru (LABRUNA, 2009). Já o tifo transmitido por pulgas, mais
especificamente da espécie Xenopsylla cheops, é causado por R. typhi; a doença é
amplamente distribuída no mundo e tem sido negligenciada na América do Sul nas
últimas décadas. Outra riquetsiose veiculada por insetos, especialmente pulgas, tem
sido citada desde o final do século passado e o agente etiológico incriminado é a
bactéria R. felis. O patógeno foi isolado de um gênero cosmopolita de pulgas,
Ctenocephalides spp. e na América Latina já foi mencionada infectando pulgas na
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Peru e Uruguai (LABRUNA et
al., 2011a).
Várias outras espécies de Rickettsia foram relatadas infectando carrapatos na
América Latina nos últimos anos (Quadro 1) e a maioria delas pertence ao grupo da
febre maculosa, com exceção de R. bellii.
O presente estudo foi dividido em dois capítulos que correspondem à
investigação da presença de riquétsia em dois grupos de Acari:
Capítulo 1: Avaliação da infecção de Rickettsia parkeri em carrapatos da
espécie Amblyomma triste (Acari: Ixodidae).
Capítulo 2: Avaliação da infeção de Rickettsia spp. em algumas espécies de
Ornithonyssus Sambon (Acari: Macronyssidae).
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Quadro1. Outras espécies de Rickettsia encontradas infectando carrapatos na América Latina
Rickettsia

Espécie de Carrapato

País

Referência

R. rhipicephali

Haemaphysalis juxtakochi Cooley

Brasil

Labruna et al.,
2007

R. bellii

Amblyomma dubitatum Neumman, A.

Argentina, Brasil

aureolatum, Amblyomma incisum

Labruna et al,
2011a

Neumann, Amblyomma ovale Koch,
Amblyomma oblongoguttatum Koch,
Amblyomma rotundatum Koch,
Amblyomma humerale Koch,
Amblyomma scalpturatum Neumann,
Amblyomma neumanni Ribaga,
Amblyomma nodosum Neumann, H.
juxtakochi, Ixodes loricatus Neumann
R. massiliae

R. sanguineus

Argentina

Labruna, 2009

R. amblyommii

A. cajennense, Amblyomma coelebs

Argentina, Brasil,

Labruna et al.,

Neumann, Amblyomma longirostre

Panamá, Guiana

2011a

(Koch), A. neumanni

Francesa, Costa
Rica

Candidatus “R.

Ixodes boliviensis Neumann,

Peru, Chile,

Blair et al., 2004;

andeanae”

Amblyomma maculatum Koch,

Brasil, Argentina

Pacheco et al.,

Amblyomma parvum Aragão,

2006; Nieri-Bastos

Amblyomma triste Koch

et al., 2011;
Abarca et al.,
2012

R. monteiroi

A. incisum

Brasil

Pacheco et al.,
2011
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Capítulo 1 Avaliação da Infecção de Rickettsia parkeri em carrapatos da espécie
Amblyomma triste
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2 INTRODUÇÃO

Os carrapatos estão inseridos na ordem Acari, subordem Ixodida e
representados por três famílias: Ixodidae, Argasidae e Nuttalliellidae. As famílias
Argasidae e Ixodidae são amplamente distribuídas, enquanto que Nuttalliellidae está
restrita à África do Sul e Tanzânia (BARROS-BATTESTI et al., 2006).
Em Argasidae há cerca de 200 espécies descritas para as duas subfamílias,
Argasinae e Ornithodorinae (GUGLIELMONE et al., 2010). Os argasídeos,
conhecidos como “carrapatos-moles”, são abundantes em tetos de habitações,
grutas e cavernas, ninhos e tocas dos hospedeiros, nos quais se alimentam
múltiplas vezes. Seu ciclo biológico envolve: ovos, larva, vários instares ninfais e
adultos. A partenogênese pode ocorrer esporadicamente. Na maioria das espécies
as ninfas e adultos alimentam-se rapidamente (cerca de 30 a 40 minutos em média),
enquanto as larvas fixam-se aos hospedeiros por 3 a 10 dias (com exceções, em
que as larvas não se alimentam ou ainda se alimentam em poucas horas)
(BARROS-BATTESTI et al., 2012). Há repasto sanguíneo antes de cada ecdise,
salvo raras exceções com dois repastos sanguíneos em ninfas antes da muda, ou
ainda muda sem alimentação em algum instar (LANDULFO et al., 2011). Em geral,
os carrapatos adultos alimentam-se múltiplas vezes antes das cópulas e oviposição
(HOOGSTRAAL, 1985; WOOLLEY, 1988).
A família Ixodidae está representada por 14 gêneros e 702 espécies em dois
grupos: Prostriata com 242 espécies, todas do gênero Ixodes Latreille e Metastriata
com

458 espécies acomodadas em 13

gêneros,

a

saber:

Amblyomma,

Anomalohimalaya, Bothriocroton, Compluriscutula, Cornupalpatum, Cosmiomma,
Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Margaropus, Nosomma, Rhipicentor e
Rhipicephalus, (GUGLIELMONE et al., 2010; GUGLIELMONE; NAVA, 2011). Os
ixodídeos, conhecidos como “carrapatos-duros”, são parasitos de vertebrados em
geral, mas alimentam-se preferencialmente em mamíferos, dos quais Rodentia é o
táxon mais parasitado (WOOLLEY, 1988; OLIVER, 1989). Quando em fase nãoparasitária (entre mudas), são encontrados nos mais variados ambientes.
Diferentemente dos argasídeos, o ciclo biológico dos ixodídeos compreende ovo,
larva, apenas um estágio ninfal e adultos, com dimorfismo sexual acentuado. Cada
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estágio requer apenas uma única alimentação, com longos repastos sangüíneos que
duram vários dias nos hospedeiros. As fêmeas sugam de uma única vez grande
quantidade de sangue para a produção de milhares de ovos colocados numa única
oviposição,

morrendo

em

seguida.

Geralmente,

os

machos

alimentam-se

intermitentemente, permanecendo no hospedeiro por semanas ou meses (OLIVER,
1989).
Devido às particularidades de seus hábitos alimentares, os carrapatos
constituem o principal grupo em importância de vetores em saúde pública. Eles
podem transmitir uma grande variedade de agentes patogênicos e ainda causar
paralisias, dermatites e alergias (JONGEJAN; UILENBERG, 2004)
São conhecidas, até o presente momento, 59 espécies do gênero
Amblyomma para a região Neotropical, das quais 47 são exclusivas para esta
região, 11 ocorrem também na região Neártica e apenas uma não é autóctone das
Américas (ONOFRIO et al., 2006; NAVA et al., 2009). A distribuição geográfica do
gênero Amblyomma é extensa, abrangendo quase todos os continentes. As únicas
exceções são a Europa e a Antártida (ONOFRIO et al., 2006). Aproximadamente
130 espécies já foram descritas para este gênero em todo o Mundo
(GUGLIELMONE et al., 2010).
Segundo Dantas-Torres et al. (2009) o gênero Amblyomma é o mais
numeroso do Brasil com 29 espécies estabelecidas. O gênero é o de maior
importância médica, já que inclui as principais espécies que parasitam humanos
neste país. Dentre elas, destacam-se A. aureolatum, A. cajennense e A. ovale, que
são incriminados na transmissão da febre maculosa e outras riquetsioses para
humanos (LABRUNA et al., 2004; GUEDES et al., 2005; PINTER; LABRUNA, 2006;
LABRUNA, 2009; SABATINI et al., 2010; SPOLIDORIO et al., 2010; SILVA et al.,
2011).
A espécie de carrapato A. triste está amplamente distribuída na região
Neotropical, ocorrendo desde o Sul do México até a Argentina (VENZAL et al.,
2008). Existem também evidências que esta espécie possa ocorrer no Sul dos EUA
(MERTINS et al., 2010). Morfologicamente é muito próxima de A. maculatum e
Amblyomma tigrinum Koch (VENZAL et al., 2008).
No estágio adulto os hospedeiros primários de A. triste são cervídeos, mas
também podem ser encontrados em carnívoros, cabras, gado e cavalos, enquanto
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os estágios imaturos são encontrados em roedores e marsupiais (SZABÓ et al.,
2007; NAVA et al., 2011).
Recentemente, Nava et al. (2011) avaliaram a dinâmica sazonal de A. triste
colhidos em hospedeiros silvestres e de vida livre na localidade de Campana,
Província de Buenos Aires Argentina, na divisa com o Uruguai onde situa-se o delta
do Rio Paraná. Estes autores sugerem que esta espécie faz uma geração por ano e
tem o pico de abundância de adultos no começo do inverno até a metade da
primavera, enquanto os estágios imaturos são mais ativos no verão. O mesmo
estudo revela que os estágios imaturos foram encontrados principalmente em
roedores das famílias Cricetidae e Caviidae. Recentemente na Argentina foram
confirmados dois casos humanos de febre maculosa causada por R. parkeri
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acredita-se que o agente possa ter sido veiculado por A. triste (ROMER et al., 2011).
No Uruguai Venzal et al. (2008) encontraram resultados semelhantes
estudando variação sazonal da espécie A. triste em mamíferos silvestres. O
hospedeiro natural, Blastocerus dichotomus (Illiger), está extinto nesse país, porém,
adultos de A. triste têm sido registrados com muita frequência em cães, que são
hospedeiros alternativos, mas que exercem o papel de hospedeiro primário na
ausência de cervídeos (VENZAL et al., 2008).
No Brasil, em condições de laboratório, Labruna et al. (2003) estudaram o
ciclo biológico de A. triste em diferentes hospedeiros. Esses autores observaram que
esta espécie leva 155 dias para completar seu ciclo em laboratório. Os hospedeiros
mais eficientes para as fases imaturas foram porquinhos-da-índia, Cavia porcellus
L., e para adultos, capivaras, Hidrochaeris hidrochaeris (Mingoe).
A espécie A. triste é muito agressiva aos animais domésticos e aos humanos
no Uruguai, onde é também responsável pela transmissão de Rickettsia parkeri
(VENZAL et al., 2008). O primeiro caso de febre maculosa causado por R. parkeri
nesse país foi relatado por Conti-Diaz et al. (1991) e confundida com R. conorii, a
bactéria causadora da febre do Mediterrâneo. Venzal et al. (2004) encontraram pela
primeira vez R. parkeri em A. triste suspeitando que essa espécie de carrapato era o
possível vetor da doença no país. Somente em 2009, por diagnóstico sorológico
através de técnica de absorção cruzada, Conti-Diaz et al. (2009) constataram a
presença de R. parkeri em humanos. Entretanto, no Brasil, A. triste não é comum em
humanos e a razão para este comportamento é desconhecida (SZABÓ et al., 2007;
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VENZAL et al., 2008). Além disso, R. parkeri foi isolada de A. triste de vida livre no
Estado de São Paulo (SILVEIRA et al., 2007), mas não há relatos da doença,
causada por R. parkeri transmitida por este carrapato no Brasil.

2.1 Rickettsia parkeri

A bactéria R. parkeri foi descrita por R. R. Parker na década de 1930 e por
mais de sessenta anos foi considerada não patogênica. Somente no início deste
século, Paddock et al. (2004) registraram o primeiro caso clínico em humanos,
causado por R. parkeri, transmitido pela espécie de carrapato A. maculatum nos
EUA, principal vetor dessa riquetsiose na América do Norte. Já foram detectados
espécimes positivos em nove Estados americanos (Alabama, Arkansas, Florida,
Georgia, Kentucky, Mississipi, Oklahoma, Carolina do Sul e Texas) e mais
recentemente na Virginia (FORNADEI et al., 2011).
A infecção por R. parkeri causa uma riquetsiose com sintomatologia branda,
associada a linfadenopatia regional e lesão típica de escara de inoculação (“tache
noire”) nos sítios de fixação do carrapato (CONTI-DIAZ, 2001; PADDOCK et al.
2004; WHITMAN et al. 2007), características estas, descritas em raros casos de
riquetsiose por R. rickettsii, associado a sintomatologia mais severa e alta letalidade.
Neste contexto, relatos de riquetsiose com sintomatologia branda e, associadas à
“tache noire” podem ser considerados potenciais casos de riquetsiose por R. parkeri.
Na América do Sul os casos desta doença estão registrados principalmente no
Uruguai (CONTI-DIAZ et al., 2009) e os dois casos que ocorreram recentemente na
Argentina, no Delta do Paraná, não reportaram a identificação do vetor envolvido na
transmissão (ROMER et al., 2011).
No Brasil, diferentes cepas de R. parkeri foram descritas: a amostra
COOPERI foi isolada de carrapatos da espécie A. dubitatum de Pedreira, estado de
São Paulo (LABRUNA et al. 2004); a amostra NOD foi isolada de carrapatos
Amblyomma nodosum da região do Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo
(OGRZEWALSKA et al. 2009); uma cepa, até então, idêntica à cepa Maculatum foi
isolada de carrapatos A. triste (amostra at24) de vida livre de Paulicéia, estado de
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São Paulo (SILVEIRA et al., 2007); e mais recentemente, uma nova cepa de R.
parkeri denominada de amostra Mata Atlântica foi descrita causando doença em
humanos nos estados de São Paulo e Bahia (SPOLIDORIO et al., 2010; SILVA et
al., 2011). Posteriormente a mesma cepa foi detectada em carrapatos A. ovale no
estado de São Paulo por Sabatini et al. (2010) e em A. aureolatum, A. ovale e R.
sanguineus em Santa Catarina (MEDEIROS et al., 2011).
Em estudo comparativo das notificações compulsórias no período de 20032006 nos estados de São Paulo e Santa Catarina foi observada a ausência de casos
fatais (ANGERAMI et al., 2009). Esses autores verificaram sintomatologia sugestiva
de outra riquetsiose com maior porcentagem de dores de cabeça e linfoadenopatia
no Sul do país do que aquelas encontradas no Estado paulista. Ainda sugeriram que
os casos podem ter sido causados por R. parkeri, uma vez que a única forma de
diagnóstico utilizada pelas autoridades de saúde competentes nesses casos foi a
detecção de anticorpos reativos a antígenos de R. rickettsii, sem a identificação
precisa da espécie do agente relacionado ao caso. Uma vez que Medeiros et al.
(2011) encontraram prevalências ao redor de 10% de infecção por R. parkeri (cepa
Mata Atlântica) em áreas de casos humanos de febre maculosa em Santa Catarina,
é muito provável que pelo menos parte desses casos confirmados sorologicamente
tenham sido fruto de infecção pela cepa Mata Atlântica.
Até o presente, os únicos casos humanos comprovados de riquetsiose
causado por R. parkeri (cepa Mata Atlantica) no Brasil são de São Paulo
(SPOLIDORIO et al., 2010) e da Bahia (SILVA et al., 2011). Ambos os casos foram
clinicamente similares, embora o paciente da Bahia tenha apresentado sintomas
mais severos da riquetsiose. Acredita-se que essa nova cepa de R. parkeri esteja
amplamente distribuída por toda a Mata Atlântica e a espécie de carrapato envolvida
na transmissão possivelmente seja, primariamente, A. ovale (SZABÓ et al., 2011),
com alguma participação secundária de A. aureolatum (MEDEIROS et al. 2011).
Dentre as riquetsioses, as causadas por R. parkeri, vem ganhando uma
grande importância devido ao aumento do número de casos diagnosticados e
também pela alta taxa de infecção (cerca de 10%) nos carrapatos na natureza
quando comparada a R. rickettsii cujas taxas de infecção em carrapatos das
espécies A. cajennense e A. aureolatum estão, no máximo, na casa de 1%
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(PADDOCK et al., 2004; PINTER; LABRUNA, 2006; PACHECO et al., 2006;
SILVEIRA et al., 2007, LABRUNA, 2009).
Como a infecção humana por R. parkeri tem sido descrita como uma Febre
Maculosa mais branda, sem letalidade, quando comparada a infecção por R.
rickettsii, é possível que muitos casos de riquetsioses por R. parkeri possam estar
ocorrendo no Brasil. Os casos humanos de Febre Maculosa têm sido diagnosticados
por meio de detecção de anticorpos reagentes a R. rickettsii pela RIFI ou pelo
isolamento de riquétsias de tecidos de doentes em cultura de células. Esse
diagnóstico “inespecífico” ocorre porque as riquétsias do GFM apresentam alguma
reação sorológica cruzada entre si (PHILIP et al., 1978) e o isolamento do agente
em cultura de células também impossibilita a identificação da espécie, dada às
semelhanças morfológicas entre as espécies de riquétsias (YU; WALKER, 2003).
Sem dúvida a bactéria R. rickettsii é a mais conhecida e letal das riquetsioses.
No Brasil há claramente dois contextos ecológicos e epidemiológicos distintos para
esta doença. Na região sudeste, especialmente na área metropolitana de São Paulo
A. aureolatum é um vetor competente, mas epidemiologicamente apresenta pouca
capacidade de transmissão por sua baixa antropofilia. A espécie A. cajennense, no
entanto, possui baixa competência, mas por outro lado é altamente capaz de
transmitir a bactéria, por ser abundante e antropofílica, principalmente nos estágios
imaturos (LABRUNA et al., 2011; SOARES et al., 2011).
Da mesma forma, dois contextos ecológicos podem ser aplicados para R.
parkeri na América do Sul. Um deles diz respeito à presença de A. triste e A.
maculatum em áreas alagadas em diversas regiões. Outro diz respeito à presença
A. ovale na Mata Atlântica (SABATINI et al., 2010). Cepas distintas de R. parkeri
circulam nas duas situações mencionadas. Em A. triste circula a cepa At5URG no
Uruguai e a cepa At24 que foi isolada no Brasil, ambas semlhantes à cepa
Maculatum 20, da América do Norte. Em A. ovale circula a cepa “Mata Atlântica” de
R. parkeri. Apesar de conhecida há mais tempo pouco se sabe sobre a cepa At24 de
R. parkeri. No caso de A. maculatum, até o momento só se conhece a cepa norte
americana “Maculatum 20”.
Em relação à transmissão de R. parkeri, há poucos estudos disponíveis sobre
seu ciclo natural ou da interferência da infecção pela bactéria no ciclo de vida dos
carrapatos, sendo que muitos aspectos da epidemiologia e história natural precisam
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ser esclarecidos. Goddard (2003) demonstrou a transmissão transovariana e a
sobrevivência transestadial de R. parkeri em Amblyomma americanum (L.). Esta é
uma das espécies de carrapato mais abundante e agressiva no centro sul dos EUA.
Esse autor estudou A. americanum por pelo menos duas gerações e acompanhou a
infecção em cobaias.
Já em R. rickettsii, o mecanismo de transmissão foi bastante estudado em
algumas espécies de carrapatos, sobretudo as norteamericanas, como D. andersoni
e D. variabilis. Burgdorfer (1963), investigou a transmissão transovariana de R.
rickettsii em carrapatos D. andersoni e observou que 100% das progênies
analisadas, provenientes de fêmeas naturalmente infectadas, recebia o patógeno e o
perpetuava ao próximo estágio do ciclo biológico. Apesar disso, em outro estudo,
Burgdorfer e Brinton (1975), constataram alta taxa de mortalidade de fêmeas
naturalmente infectadas por R. rickettsii a partir da quinta geração e observaram
também a diminuição, pela metade, dos ovos depositados por fêmeas infectadas.
Nesse mesmo estudo, de modo similar, carrapatos da espécie A. americanum foram
alimentados em cobaios infectados experimentalmente com uma cepa de R.
rickettsii. Após a segunda geração, a maior parte das fêmeas morreu, e aquelas que
realizaram a ovipostura geraram ovos inférteis.
O efeito letal de R. rickettsii em carrapatos foi avaliado por Niebylski et al.
(1999) na espécie D. andersoni. Esses autores infectaram experimentalmente
carrapatos com diferentes cepas de R. rickettsii e observaram os parâmetros
biológicos do ciclo de D. andersoni. Os resultados obtidos foram semelhantes aos de
Burgdorfer (1963), que levaram à redução na sobrevivência das fêmeas e sua
progênie com conseqüente impacto na capacidade vetorial. Além disso, Niebylski et
al. (1999) observaram grande mortalidade de ninfas experimentalmente infectadas
no estágio de larva com cepas altamente patogênicas de R. rickettsii americanas.
Em infecções de carrapatos com R. parkeri esses efeitos não são conhecidos.
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2.2 Justificativa

Desde a descrição do primeiro caso clínico no início do século XXI, houve um
crescente aumento de casos diagnosticados por R. parkeri, tanto na diversidade de
cepas detectadas e/ou isoladas como também nas diferentes espécies de vetores
envolvidos na transmissão deste patógeno. O conhecimento sobre a ecologia da
riquettsiose causada por R. parkeri ainda é incipiente. Os fatores que ocasionam ou
modulam a taxa de infecção em condições naturais baseiam-se em estudos com
carrapatos de vida livre. Além disso, é desconhecido o efeito patogênico que a R.
parkeri pode exercer sobre a espécie vetora, mais especificamente A. triste.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

• Avaliar a infecção por R. parkeri em carrapatos da espécie A. triste.

3.2 Objetivos Específicos

• Verificar a patogenicidade de R. parkeri para A. triste em todas as fases do
ciclo biológico;
• Avaliar a sobrevivência transestadial e a transmissão transovariana de R.
parkeri em A. triste;
•

Observar a capacidade de transmissão de R. parkeri por todos os estágios
parasitários de A. triste para animais de laboratório.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Obtenção da Colônia

A obtenção de colônias naturalmente infectadas e outra não infectada (grupo
controle) por R. parkeri para o presente estudo se deu a partir de 14 fêmeas de A.
triste colhidas de um cervo do pantanal (Blastocerus dichotomus) naturalmente
infestado, encontrado atropelado numa estrada do Pantanal Sul Mato-Grossense,
município de Água Clara, Estado de Mato Grosso do Sul (20º24’32,3’’S;
53º12’27’’W). Os carrapatos foram trazidos vivos ao laboratório de Doenças
Parasitárias, do VPS, da FMZV da USP, onde as fêmeas parcialmente ingurgitadas
completaram o repasto sanguíneo em coelhos domésticos (O. cuniculus). As
teleóginas obtidas foram mantidas em estufa B.O.D. à temperatura de 25ºC e UR
entre 90-95%, para oviposição e eclosão das larvas.
Pequenas amostras de ovos e/ou larvas (n=20) de cada fêmea ingurgitada
foram submetidas à extração de DNA, e posteriormente testadas pela PCR para
presença de Rickettsia (protocolo descrito abaixo). Desta forma, puderam ser
obtidas larvas F1 infectadas e não infectadas, oriundas de posturas de fêmeas
naturalmente infectadas e não infectadas, respectivamente. Essas larvas foram
usadas para formar duas colônias de laboratório, uma infectada e outra não
infectada, as quais foram estudadas paralelamente, sob as mesmas condições de
laboratório, conforme descrito a seguir. Assim, todas as infestações com larvas,
ninfas e adultos das duas colônias foram sempre realizadas em coelhos domésticos
brancos (O. cuniculus), raça Nova Zelândia, sem infestação prévia por carrapatos e
sorologicamente negativos para antígeno de R. parkeri no dia zero da infestação.
A produção do antígeno e o desenvolvimento da RIFI foram realizadas no
Laboratório de Doenças Parasitárias do VPS, da FMVZ da USP, utilizando lâminas
confeccionadas com antígeno bruto de R. parkeri provenientes do isolado At-24-SP
(SILVEIRA et al. 2007), conforme descrito por Horta et al. (2004).Todas as fases de
vida livre das duas colônias foram mantidas na mesma incubadora BOD, à
temperatura de 25ºC e UR entre 90-95%.
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4.2 Sorologia dos animais para R. parkeri

Tanto no dia zero (dia da infestação) como no vigésimo-primeiro dia após a
infestação, em todas as fases parasitárias estudadas das gerações F1 e F2, foi
realizada a punção auricular dos coelhos para obtenção de sangue para ser testado
quanto a presença de anticorpos contra R. parkeri através da Reação de
Imunofluorescência

Indireta

(RIFI),

considerando-se

positivos

os

animais

sororeagentes com títulos ≥ 64.

4.3 Avaliação clínica dos animais infestados

Todos os coelhos tiveram a temperatura retal aferida do dia zero ao vigésimo
primeiro dia após a infestação. Foi considerado estado febril para coelhos
temperatura superior a 40,0ºC segundo Hillyer e Quesenberry (1997).

4.4 Verificação da infecção por R. parkeri no estágio de larva (sobrevivência
transovariana)

Após a ecdise na estufa B.O.D., foi realizada a verificação da porcentagem de
indivíduos infectados dos grupos de fêmeas alimentadas em coelhos, avaliada pela
PCR em 30 larvas de cada grupo (controle e infectado) de A. triste, testadas
individualmente após extração de DNA pela técnica de fervura proposta por Horta et
al. (2005).

4.5 Verificação da infecção por R. parkeri no estágio de ninfa (sobrevivência
transestadial)
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Após a ecdise em estufa B.O.D., foi realizada a verificação da porcentagem
de ninfas infectadas dos grupos de larvas alimentadas em coelhos. Foi realizada
extração de DNA pela técnica de isotiocianato de guanidina (SANGIONI et al., 2005)
de vinte ninfas de cada grupo (controle e infectado), as quais testadas
individualmente pela PCR. O protocolo da PCR utilizou um par de primers (CS-78 e
CS-323) que amplifica um fragmento de 401 nucleotídeos do gene citrato sintase
(gltA), presente em todas as espécies de riquétsias.

4.6 Verificação da infecção de R. parkeri no estágio adulto

Após muda na estufa B.O.D foi realizada a verificação da porcentagem de
adultos infectados dos grupos de ninfas alimentadas em coelhos, avaliada em dez
espécimes de cada grupo (controle e infectado) testados individualmente como
descrito acima.

4.7 Avaliação dos parâmetros biológicos

Foram avaliados parâmetros biológicos para as fases de larva, ninfas e
adultos. Para as ninfas foi observada a taxa de recuperação e o sucesso de ecdise
para a fase adulta, nos dois grupos estudados (controle e infectado). Nas fêmeas foi
observada a taxa de recuperação e mortalidade, peso de cada fêmea recuperada,
peso da massa de ovos e eficiência reprodutiva nos grupos estudados (controle e
infectado).

4.8 Isolamento de riquétsia
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Carrapatos adultos da colônia infectada (N=10) foram escolhidos de forma
aleatória e submetidos à técnica de isolamento de riquétsias em cultura de células
Vero, utilizando-se o método de “shell vial”, conforme descrito por Marrero e Raoult
(1989) e adaptado por Labruna et al (2004). Para tal, cada carrapato foi triturado em
meio de cultura líquido BHI (Brain Heart Infusion) estéril e inoculado em
monocamadas de células Vero presentes no fundo raso de tubos do tipo “shell vial”.
Esses tubos foram centrifugados a 700 g por 1 h a 22oC e posteriormente acrescidos
de 1 ml de meio de cultivo MEM (Gibco), sendo incubados em estufa a 28oC. A cada
três dias, uma pequena parte do meio contendo células em suspensão foi vistoriada
para a presença de estruturas compatíveis com Rickettsia spp., através da coloração
de Gimenez (GIMENEZ, 1964). Se detectadas estruturas compatíveis com
riquétsias, as células do tubo eram raspadas com a ponta de uma pipeta e
inoculadas em uma garrafa de 25cm2 contendo uma monocamada de células Vero,
para tentativa de estabelecer o isolado em laboratório. Se negativos, os tubos
continuavam incubados na mesma temperatura, e examinados a cada três dias, até
que a monocamada fosse naturalmente destruída. Uma vez estabelecido o isolado
em células Vero, este era submetido ao PCR, para confirmação da espécie de
riquétsia, conforme descrito por Labruna et al. (2004).
Paralelamente, uma alíquota do triturado de carrapato utilizado para inocular
a cultura de células, foi submetida à extração de DNA e PCR com os primers CS-78
e CS-323 (Quadro 2), conforme Labruna et al. (2004).

4.9 Manutenção em laboratório e definição taxonômica do isolado

O isolado de riquétsia foi submetido a passagens seriadas em monocamadas
de células Vero em garrafa de 75cm3. Monocamadas que demonstraram nível de
infecção próximo de 100% das células (determinado visualmente através de
coloração de Gimenez) foram raspadas, e a suspensão de células foi centrifugada.
O sedimento de células foi ressuspendido em tampão sucrose-fosfato-glutamato
(SPG), pH 7.0, estéril, sendo então congelado a -80°C (LABRUNA et al., 2004),
formando-se amostras de referência para o isolado obtido. Parte deste material foi
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submetida à extração de DNA pelo “Tissue Kit®” (Quiagen®) para ser usado na PCR
com a finalidade de amplificar fragmentos dos genes gltA, ompA e ompB de
riquétsias, essencial para uso em classificação taxonômica de riquétsias
(FOURNIER et al., 2003). Os fragmentos amplificados pela PCR foram
seqüenciados em seqüenciador automático, e as seqüências obtidas analisadas,
juntamente com as correspondentes de outras espécies de riquétsias disponíveis no
GenBank.

4.10 Análise dos Dados

Os resultados dos parâmetros biológicos das fêmeas, tais como taxa de
eclosão, período parasitário, período de incubação e eficiência reprodutiva nos
grupos controle e infectado nas quatro gerações estudadas foram analisados
estatisticamente pelo programa SPSS versão 9.0. Foi realizado o Teste de
Normalidade de Kolmogorov-Smirnov e posteriormente aplicado o teste t de Student
para duas amostras independentes, para comparação dos parâmetros biológicos
entre os grupos controle e infectado nas quatro gerações estudadas. Para a
comparação no mesmo grupo (controle e infectado) nas quatro gerações (F1-F4) foi
utilizado Anova Paramétrica de Uma Via. Para avaliar a mortalidade de ninfas foi
realizado o teste de qui-quadrado (χ2). O nível de significância (p) para todas as
análises foi de 5%.
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Quadro 2. Oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados na amplificação de genes de R. parkeri
Gene

Primer

Sequência do Primer

Referência

gltA

CS-78

GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT

Labruna et al., 2004

CS-323

GCTTCCTTAAAATTCAATAAATCAGGAT

CS-239

CAGGGTCTTCGTGCATTTCTT

CS-1069

GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT

190.70p

ATGGCGAATATTTCTCCAAAA

190.701

GTTCCGTTAATGGCAGCATCT

120-M59

CCGCAGGGTTGGTAACTGC

120-807

CCTTTTAGATTACCGCCTAA

gltA

ompA

ompB

Labruna et al., 2004

Regnery et al., 1991

Roux e Raoult, 2003
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5 RESULTADOS

5.1 Estabelecimento das colônias

Foram estudadas quatro gerações de A. triste completas (F1 a F4). Antes do
início da alimentação dos carrapatos, todos os coelhos foram negativos (dia zero)
para reação de imunofluorescência indireta (RIFI) com antígeno de R. parkeri. Os
coelhos negativos foram infestados com larvas naturalmente infectadas com R.
parkeri e com larvas não infectadas, comprovadas por PCR, provenientes de
posturas de fêmeas trazidas do campo, iniciando-se assim o estabelecimento das
colônias.

5.2 Sorologia

Em todas as infestações, os coelhos foram soronegativos para R. parkeri no
dia zero. No vigésimo primeiro dia após a infestação com carrapatos infectados, os
coelhos foram sororeagentes na reação de imunofluorescência indireta (RIFI) com
títulos que variavam entre 256 a 1024. Os coelhos infestados com carrapatos do
grupo controle se mativeram sorologicamente negativos no dia 21 pós-infestação
(Tabela 1).
Dos coelhos infestados com carrapatos do grupo infectado e do grupo
controle, nas quatro gerações estudadas, nenhum apresentou febre.

5.3 Verificação transovariana e transestadial

Nas quatro gerações estudadas do grupo de A. triste infectado houve 100%
de transmissão transovariana e 100% de sobrevivência transestadial de R. parkeri
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testados através da técnica da PCR para o fragmento do gene gltA. Todos os
carrapatos da colônia controle testados sempre foram negativos em todas as
gerações avaliadas (Tabela 1).

Tabela 1 Dados dos hospedeiros infestados com a colônia de A. triste naturalmente infectada
com R. parkeri e resultados da PCR de quatro gerações consecutivas (F1-F4)
Estágio de A.
Hospedeiro
Nº
Imunofluorescência
PCR de
triste/

carrapatos/hospedeiro

Geração

Indireta (RIFI) aos

carrapatos

21 dias pós-

não

infestação

alimentados

Larva F1

coelhos

3000-4000

Positivo (1024)

30/30 (100%)

Ninfa F1

coelhos

500-600

Positivo(256)

20/20 (100%)

Adulto F1

coelhos

15-20 casais

Positivo(512)

10/10 (100%)

Larva F2

coelhos

3000-4000

Positivo(256)

30/30 (100%)

Ninfa F2

coelhos

500-600

Positivo(256)

20/20 (100%)

Adulto F2

coelhos

15-20 casais

Positivo(256)

10/10 (100%)

Larva F3

coelhos

3000-4000

Positivo(512)

30/30 (100%)

Ninfa F3

coelhos

500-600

Positivo(512)

20/20 (100%)

Adulto F3

coelhos

15-20 casais

Positivo(1024)

10/10 (100%)

Larva F4

coelhos

3000-4000

Positivo(256)

30/30 (100%)

Ninfa F4

coelhos

500-600

Positivo(1024)

20/20 (100%)

Adulto F4

coelhos

15-20 casais

Positivo(256)

10/10 (100%)

5.4 Parâmetros biológicos

Os valores para o teste de normalidade de kolmogorov-smirnov podem ser
observados na Tabela 2.
Os períodos parasitários e parâmetros reprodutivos de fêmeas ingurgitadas
dos grupos controle e infectado podem ser observados nas Tabelas 3, 4 e 5. De
modo geral, não houve diferenças significativas nos parâmetros reprodutivos das
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fêmeas infectadas e não infectadas ao longo das quatro gerações, exceto para o
período parasitário de fêmeas F3 e do total de fêmeas das quatro gerações; neste
caso, fêmeas infectadas apresentaram períodos parasitários significativamente
(P<0,05) mais curtos que fêmeas não infectadas (Tabela 3). Também houve
diferenças significantes entre as porcentagens de eclosão das posturas de fêmeas
infectadas e não infectadas das gerações F1, F2 e F3, sempre em favor da colônia
controle. Quando as quatro gerações foram agrupadas, a diferença dos valores de
porcentagens de eclosão esteve no limite da significância estatística (P=0,05),
indicando uma maior sobrevivência de ovos não infectados do que infectados por R.
parkeri.
Tabela 2 Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov dos Parâmetros Estudados de A. triste
infectados com R. parkeri (grupo infectado) e não infectado (grupo controle) de quatro gerações
consecutivas (F1-F4)*
Geração
Grupo
%Eclosão
Eficiência
Período
Período de
Reprodutiva

Parasitário

Incubação dos ovos

F1

Controle

0,993

0,101

0,565

0,249

F1

Infectado

0,364

0,366

0,766

0,504

F2

Controle

0,925

0,982

0,810

0,713

F2

Infectado

0,456

0,154

0,576

0,012

F3

Controle

0,925

0,957

0,810

0,739

F3

Infectado

0,950

0,422

0,019

0,606

F4

Controle

0,902

0,622

1,000

0,964

F4

Infectado

0,580

0,527

0,818

0,818

*Valores <0,05 indicam que as variáveis não apresentaram distribuição normal.

Tabela 3 Parâmetros biológicos de fêmeas de A. triste infectadas com R. parkeri (grupo infectado) e
não infectadas (grupo controle) de quatro gerações consecutivas F1-F4*
Geração
Nº
Peso médio das
Peso médio do
Média do Período Média do Período
fêmeas

Fêmeas (mg)

Ovos (mg)

Parasitário (dias)

de Incubação dos
ovos (dias)

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

F1

9

19

0,4791

0,4274

0,2314

0,2092

12,33

13,79

28,56

28,28

F2

7

18

0,3283

0,3233

0,1686

0,1646

12,43

11,81

30,57

30,72

F3

7

10

0,3031

0,4129

0,1580

0,2265

12,43

10,20*

27,14

27,90

F4

5

10

0,3530

0,4070

0,1630

0,2187

12,20

11,40

33,00

34,60

TOTAL

28

60

0,3750

0,3851

0,1851

0,1997

12,36

12,10*

29,37

30,13

*valores estatisticamente diferentes (P<0,05) entre grupos infectado (I) e controle (C) para este parâmetro.

39

Tabela 4 Eficiência reprodutiva (%) das fêmeas de A. triste infectadas com R. parkeri (grupo infectado) e não
infectado (grupo controle) de quatro gerações consecutivas F1-F4
F1
F2
F3
F4
Total
C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

Média

45,04

44,90

48,53

44,21

50,04

54,17

44,29

51,55

47,02

47,50

Desvio

15,93

11,48

8,99

11,75

10,10

4,42

13,13

8,60

12,12

10,75

9

18

7

18

7

10

5

10

28

60

Padrão
Nº
Carrapatos
C = controle; I = infectadas.

Foi também estatisticamente significativo o sucesso de muda de ninfa para adultos
entre os grupos infectado e controle, nas quatro gerações estudadas (Tabela 6). Foi
observada maior mortalidade de ninfas ingurgitadas no grupo infectado quando comparado
ao grupo controle. O teste de Qui-quadrado (χ2) revelou que há diferença significativa no
sucesso de muda e na mortalidade de ninfas entre os grupos e os valores para as quatro
gerações foram: χ2=144,41; χ2=358,34; χ2=174,70; χ2=37,77, respectivamente.
Tabela 5. Porcentagem de eclosão dos ovos de A. triste infectados com R. parkeri (grupo infectado) e não
infectado (grupo controle) de quatro gerações consecutivas F1-F4
F1
F2
F3
F4
Total
C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

Média

72,2

51,1*

73,6

48,7*

73,6

71,5

40,0

71,0*

68,15

57,57

Desvio Padrão

10,0

29,8

10,3

27,4

10,3

11,8

38,1

27,8

19,76

27,60

Nº Fêmeas

9

18

7

18

7

10

4

10

28

60

*valores estatisticamente diferentes (P<0,05) entre grupos infectado (I) e controle (C)

Tabela 6. Muda e sucesso de ovipostura de fêmeas de A. triste infectadas com R. parkeri (grupo infectado)
e não infectadas (grupo controle) de quatro gerações consecutivas F1-F4.
Geração
No. Ninfas que mudaram para adultos /
No. Fêmeas que fizeram ovipostura / No.
No. Ninfas ingurgitadas (% sucesso de

fêmeas ingurgitadas (% sucesso de

muda)

oviposição)

Infectado

Controle

Infectado

Controle

F1

274/558 (49,10)

537/656 (81,86)*

18/19 (94,73)

9/9 (100)

F2

1154/1580 (73,03)

1089/1093 (99,63)*

18/21 (85,71)

7/7 (100)

F3

100/240 (41,66)

299/321 (93,14)*

10/10 (100)

7/7 (100)

F4

404/552 (73,18)

411/457 (89,93)

10/10 (100)

5/5 (100)

1932/2930 (65,94)

2336/2527 (92,44)*

46/60 (76,66)

28/28 (100)

Total

*valores estatisticamente diferentes (P<0,05) entre grupos infectado e controle.
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Embora o sucesso de alimentação e muda das larvas eclodidas de ambos os
grupos das gerações 1 a 4 não tenha sido avaliados, sempre houve boa
recuperação de larvas ingurgitadas. Porém na 5ª geração, as larvas das duas
colônias que foram alimentadas, puderam ser acompanhadas para avaliação do
sucesso de ecdise para o estágio ninfal. No grupo controle o sucesso de muda foi de
77,27% (153/198), enquanto que no grupo infectado com R. parkeri 71,72%
(345/481) das larvas mudaram para o estágio subsequente. Essas proporções não
foram estatisticamente diferentes (Qui-qudrado=1,93; G.L.=1; P=0,165).

5.5 Obtenção e manutenção dos isolados

Foram obtidos dois isolados de R. parkeri provenientes de carrapatos adultos
da colônia naturalmente infectada. Esses isolados foram caracterizados na terceira
passagem em células Vero e estão depositados na Coleção de Rickettsias da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Os genes gltA, ompA e
ompB revelaram 100% de identidade ao isolado de R. parkeri de A. triste de
Paulicéia, São Paulo (At24). Esse isolado foi designado “R. parkeri Água Clara”.
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6 DISCUSSÃO

As colônias de A. triste (infectada e não infectada) foram facilmente
estabelecidas em condições de laboratório utilizando coelhos como hospedeiros.
Este fato já era esperado e havia sido constatado por Labruna et al. (2003) quando
estudaram o ciclo biológico desta espécie em condições experimentais.
No presente estudo, os hospedeiros utilizados para alimentação de A. triste
do grupo infectado com R. parkeri, não adoeceram e nem apresentaram sintomas
clínicos sugestivos de riquetsiose. Parker (1939), na ocasião da descrição de R.
parkeri, fez o isolamento do agente em passagens sucessivas do patógeno em
cobaios (porquinhos-da-índia) e observou um ligeiro aumento da temperatura e sutil
edema escrotal. Goddard (2003) também utilizou porquinhos-da-india para alimentar
carrapatos da espécie A. americanum, experimentalmente infectados, com R. parkeri
em hospedeiros inoculados com cultura em células Vero dessa bactéria. O autor
verificou manifestações clínicas brandas (febre baixa) e reação escrotal. Essa
resposta, possivelmente induzida pela grande quantidade de agente inoculado,
demonstra maior suscetibilidade desse hospedeiro à R. parkeri.
Em infecção experimental de Didelphis aurita Lund por três espécies de
Rickettsia (R. felis, R. bellii e R. parkeri), para a avaliar a transmissão da infecção
para duas espécies de carrapatos, A. cajennense e A. dubitatum, Horta et al. (2010)
paralelamente também inocularam porquinhos-da-índia com R. parkeri. Enquanto
nenhum gambá adoeceu, apenas um porquinho-da-índia apresentou febre, sem
nenhum outro tipo de manifestação clínica. Os autores atribuíram a febre a fatores
desconhecidos, uma vez que o título apresentado por esse único cobaio foi de 64,
enquanto os outros porquinhos-da-índia inoculados soroconverteram com títulos
iguais ou superiores a 2048.
Por outro lado, outras espécies de riquétsia causam sintomas evidentes e
podem ser letais. Em estudos conduzidos com A. aureolatum e A. cajennense,
utilizando cobaios e coelhos inoculados com R. rickettsii, além da soroconversão, os
animais apresentaram manifestações clínicas severas que muitas vezes resultaram
em óbito (LABRUNA et al., 2011b; SOARES et al., 2011).
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Todas as fases do ciclo biológico testadas por PCR do grupo infectado
continham DNA riquetsial. Adicionalmente, as infestações em coelhos com larvas,
ninfas e adultos do grupo infectado, confirmaram a infecção por soroconversão
através da reação de imunofluorescência (RIFI), suportando os dados revelados
pela análise molecular dos espécimes avaliados em cada geração. Também
demonstraram que larvas, ninfas e adultos de A. triste foram vetores competentes de
R. parkeri.
Os dados sugerem fortemente que A. triste é um bom vetor para R. parkeri
nas áreas de ocorrência dessa espécie de carrapato. Contudo, no Brasil, A. triste é
pouco agressiva a humanos, diferentemente do que acontece em outras regiões
como Uruguai e Argentina. Venzal et al. (2008) verificaram a presença de
hospedeiros alternativos como o cão doméstico para A. triste no Uruguai, onde o
hospedeiro primário (B. dicotomus) está extinto. Esses autores ainda demonstraram
que a proximidade entre humanos e cães aumenta a chance de parasitismo, com a
consequente transmissão de patógenos, especialmente porque A. triste é
extremamente agressiva neste país. Na Argentina, Nava et al. (2008) encontraram
A. triste infectados com R. parkeri, onde essa espécie de carrapato é também
relatada picando humanos. Ainda na Argentina, Romer et al. (2011) identificaram
casos clínicos humano causados por R. parkeri, sem a identificação do vetor, mas
as evidências apontam para A. triste.
Os pesos médios das fêmeas das quatro gerações, após o ingurgitamento
foram similares, sendo pouco maiores na geração F1 para as ambas as colônias
(infectadas e não infectadas). Comparando aos dados previamente obtidos por
Labruna et al. (2003), que estudaram a biologia de A. triste em condições
laboratoriais, o grupo controle do presente estudo teve média de peso superior.
Curiosamente as fêmeas de A. triste da colônia infectada foram mais pesadas que
as do controle, apesar dos pesos médios não apresentarem diferença estatística
significante, demonstrando que R. parkeri não interferiu no ingurgitamento dessas
fêmeas. Porém houve interferência deletéria da infecção na postura dos ovos e na
porcentagem de eclosão das larvas. Soares et al. (2011) observaram que a colônia
de A. cajennense experimentalmente infectada com R. rickettsii tiveram um
desempenho reprodutivo menor, tanto para o peso das fêmeas ingurgitadas quanto
para o peso das massas de ovos. Igualmente, a espécie A. aureolatum infectada
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experimentalmente por R. rickettsii, teve comprometimento reprodutivo quando
comparada à colônia não infectada (LABRUNA et al., 2011b).
Houve manutenção transestadial e transovariana de R. parkeri na população
naturalmente infectada de A. triste estudada durante as quatro gerações
consecutivas, sem nenhuma perda da infectividade durante o período avaliado.
Burgdorfer e Brington (1975) demonstraram que a eficiência da infecção
transovariana depende primariamente do desenvolvimento do tecido ovariano.
Esses autores verificaram que quando a fêmea de D. andersoni se infecta nessa
fase com R. rickettsii, ela não consegue infectar os ovários e consequentemente não
infecta a progênie ou se a infecção ocorre, a frequência é muito baixa. Os mesmos
autores desmonstraram que passagens transovarianas sucessivas são responsáveis
pela mortalidade entre as fêmeas ingurgitadas e também levam a falha no
desenvolvimento dos ovos, com conseqüente diminuição na população de
carrapatos infectados na natureza. Os autores afirmam ainda que isso possa ser um
dos fatores para a freqüência de infecção por R. rickettsii em carrapatos ser menor
que 1% em condições naturais nas áreas estudadas.
Da mesma forma, Labruna et al. (2011b) encontraram resultados semelhantes
no desempenho reprodutivo de fêmeas de A. aureolatum experimentalmente
infectadas com R. rickettsii durante quatro gerações consecutivas, explicando assim,
a baixa prevalência (<1%) de carrapatos naturalmente infectados nas áreas
endêmicas para Febre Maculosa Brasileira na região metropolitana de São Paulo.
Por outro lado, esses autores não observaram frequências de mortalidade
estatisticamente significativas nas fases imaturas do ciclo de vida do carrapato
quando os grupos, controle e infectado, foram comparados. Os autores ainda
ressaltam que todas as fases do ciclo foram 100% eficientes em manter-se
infectadas e capazes de fazer transmissão transovariana e transestadial.
Em relação ao sucesso de muda de ninfa para adultos de A. triste, houve
grande mortalidade antes do início da ecdise, demonstrando a interferência negativa
da infecção por R. parkeri nessa fase do ciclo biológico quando ambos os grupos,
controle e infectado, foram comparados. Na literatura as taxas de prevalência de R.
parkeri na natureza, quando comparadas com outras Rickettsias, é alta, variando
entre 3% a 40% nas áreas estudadas (PADDOCK et al., 2004; PACHECO et al.,
2006; SILVEIRA et al., 2007; NAVA et al., 2008; PADDOCK et al., 2010; FORNADEI
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et al., 2011). Dessa forma, o efeito deletério de R. parkeri sobre A. triste é
moderado. Diferentemente, do que Labruna et al. (2011b) constataram em seu
estudo com A. aureolatum infectado com R. rickettsii, que quando há uma grande
mortalidade de fêmeas ingurgitadas infectadas, o impacto na manutenção da
população naturalmente infectada é maior, uma vez que, uma única fêmea
ingurgitada dá origem a milhões de ovos para a próxima geração.
Os casos clínicos registrados no Brasil para riquetsioses causadas por R.
parkeri se referem a uma cepa distinta daquela encontrada em A. triste
(SPOLIDORIO et al., 2010; SILVA et al., 2011). A cepa isolada no presente estudo é
idêntica à cepa “At24” que foi previamente isolada por Silveira et al. (2007) e
também é similar à cepa americana de A. maculatum “strain maculatum 20”. Na
América do Sul, onde a espécie A. triste é encontrada parasitando humanos já foram
registrados casos clínicos causados por cepa similar à encontrada no Brasil
(ROMER et al., 2011).
Finalmente, o presente estudo sugere que a bactéria R. parkeri é
moderadamente patogênica para a espécie de carrapato Amblyomma triste e
evidências estatísticas mostram que a fase do ciclo mais suscetível ao efeito
deletério da riquétsia é o estágio de ninfa ingurgitada.
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Capítulo 2 Avaliação da infecção de Rickettsia spp. em algumas espécies de
ácaros do gênero Ornithonyssus Sambon nos Estados de São Paulo e Paraná
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7 INTRODUÇÃO

Os principais grupos de ectoparasitos que infestam mamíferos pertencem,
essencialmente, às classes Insecta e Arachnida, sendo a primeira representada
principalmente pelas ordens Siphonaptera, Phthiraptera, Diptera e Coleoptera; e a
segunda classe pela ordem Acari, representada principalmente pelas subordens
Astigmata, Gamasida e Ixodida. Esses artrópodes estabelecem com as espécies
hospedeiras relações que vão desde o parasitismo ao mutualismo, sendo
denominados, ectoparasitos (MARTINS-HATANO et al., 2004).
Alguns ectoparasitos utilizam o hospedeiro apenas para a dispersão
(RADOVSKY, 1985). Embora esses grupos sejam considerados ectoparasitos por
serem encontrados ainda que temporariamente no corpo dos animais, os parasitos
verdadeiros seriam aqueles que exibem algum grau de dependência metabólica com
os hospedeiros lhes causando gastos energéticos e danos físicos, como é o caso
dos hematófagos.
Os

representantes

da

família

Macronyssidae

são

obrigatoriamente

hematófagos nos estágios de protoninfa e adultos, porém larvas e deutoninfas não
se alimentam. Os ovos são depositados pelas fêmeas nos ninhos dos hospedeiros,
em camas ou frestas. Em geral, a postura leva uma semana e em média 100 ovos
são colocados por dia. Durante esse período a fêmea alimenta-se duas vezes. As
larvas eclodem em aproximadamente dois dias, realizando ecdise sem repasto
sanguíneo dentro de quatro a seis horas. A protoninfa realiza ecdise dentro de 5 a
14 dias após alimentação. O ciclo biológico desses ácaros é altamente dependente
das condições ambientais como temperatura e umidade. Todo o ciclo pode ser
completado, em média, em dez dias (OVAZZA, 1950).
O

gênero

representado

Ornithonyssus

por

Sambon,

aproximadamente

34

1928

(Acari:

espécies

Macronyssidae)

conhecidas

no

é

mundo

(RADOVSKY, 2010). Fonseca (1948) listou 11 espécies de Macronyssidae para o
Brasil em diferentes gêneros, a seguir (em ordem cronológica): Ornithonyssus
sylviarum (Canestrini & Fanzago, 1877) (=Leiognathus); Ornithonyssus bursa
Berlese,

1888

(=Bdellonyssus);

Ornithonyssus

wernecki

(Fonseca,

1935)

(=Neoichoronyssus); Ornithonyssus eruditus (Fonseca, 1935) (=Bdellonyssus);
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Ornithonyssus iheringi (Fonseca, 1935) (=Bdellonyssus); Ornithonyssus pereirai
(Fonseca, 1935) (=Lepronyssoides); Ornithonyssus haematophagous (Fonseca,
1936) (=Bdellonyssus); Ornithonyssus brasiliensis (Fonseca, 1939) (=Bdellonyssus);
Ornithonyssus lutzi (Fonseca, 1941) (=Bdellonyssus); Ornithonyssus monteiroi
(Fonseca, 1941) (=Bdellonyssus); and Ornithonyssus vitzthumi (Fonseca, 1941)
(=Bdellonyssus). A décima segunda espécie, Ornithonyssus matogrosso (Fonseca,
1954) (= Neoichoronyssus), foi à última espécie descrita para o Brasil.
É característica do gênero um espinho na face ventral do trocanter do palpo e
a placa esternal com três pares de cerdas (exceto em O. sylviarum) e parasitam
exclusivamente aves e mamíferos (STRANDDTAMANN; WHARTON, 1958).
Das sete espécies descritas parasitando pequenos mamíferos terrestres no
Brasil, seis são válidas: O. brasiliensis, O. matogrosso, O. monteiroi, O. pereirai, O.
vitzthumi e O. wernecki (NIERI-BASTOS et al., 2011).
De forma geral, os ácaros têm sido ignorados como vetores de patógenos
causadores de doenças a humanos e animais, com exceção de Liponyssoides
sanguineus Hirst, 1914 (Acari: Liponyssidae) e ácaros trombiculídeos, que são
vetores primários de R. akari e Orientia tsutsugamushi” (“scrub typhus),
respectivamente, (Reeves et al., 2006).
Ácaros macronissídeos já foram apontados como vetores de riquétsias no
início do século passado (Dove e Shelmire, 1931). Esses autores induziram tifo
endêmico experimentalmente em cobaias, inoculando uma solução de macerado de
ácaros da espécie O. bacoti. Ainda conseguiram infectar ácaros alimentados em
cobaias doentes, com subseqüente alimentação em cobaia não-infectada. Neste
mesmo experimento, Dove e Shelmire (1931), observaram que pode ocorrer à
transmissão transovariana da Rickettsia causadora de tifo endêmico em O. bacoti.
Na China, foi isolada, por Liu (1947), uma riquétsia causadora de tifo
endêmico em O. bacoti. O autor conseguiu isolar o agente, após sucessivas
inoculações em animais de laboratório, de macerado de ácaros coletados em
roedores.
Philip e Hughes (1948) testaram a potencialidade de O. bacoti se infectar e
transmitir R. akari em cobaios de laboratório. Além da capacidade de adquirir e
transmitir o agente, foi demonstrada transmissão transestadial e transovariana.
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Contudo, as observações indicaram que O. bacoti não foi um vetor eficiente, quando
analisaram a alta porcentagem de cobaios infestados sem adquirir a infecção.
No Egito, Reeves et al. (2007) detectaram a presença de dois genótipos de
Rickettsia (similar a R. akari), em “pool” de ácaros da espécie O. bacoti, através de
métodos moleculares. Esses autores encontraram freqüências relativamente altas
de espécimes infectados, destacando a importância desses ácaros na epidemiologia
das riquetsioses.
Em estudo recente, Nieri-Bastos (2008) avaliou a presença de Rickettsia spp.,
em “pools” de ácaros, colhidos sobre pequenos mamíferos (roedores e marsupiais),
de espécies brasileiras do gênero Ornithonyssus, através de métodos moleculares,
relatando frequências de infecção surpreendentemente altas (superiores a 50%). A
maior parte das seqüências obtidas foram similares a R. rickettsii, agente causador
da Febre Maculosa Brasileira.

7.1 Justificativa

Trabalhos conduzidos nas décadas de 30 e 40 do século passado já
apontavam a participação de O. bacoti no ciclo epidemiológico de riquetsioses do
grupo da febre maculosa (GFM) e do grupo do tifo (GT) (Shelmire e Dove, 1931;
Dove e Shelmire, 1931; Fonseca, 1932; Philip e Hughes, 1948). Porém, o
conhecimento ainda é incipiente, pois, praticamente todos os estudos são dirigidos
aos carrapatos, considerados os principais vetores. Atualmente, trabalhos sugerem
a associação de riquétsias com hospedeiros invertebrados não hematófagos,
podendo estes ser possíveis reservatórios na natureza (Merhej e Raout, 2011).
Contudo, ácaros hematófagos, exceto trombiculídeos, vêm sendo amplamente
ignorados como vetores de patógenos em animais ou humanos (Reeves et al.,
2006). Por outro lado, as altas taxas de infecção encontradas nas espécies de
Ornithonyssus (Quadros 1 e 2) estudadas por Nieri-Bastos (2008), abrem um novo
leque de hipóteses na epidemiologia da transmissão e na manutenção do ciclo das
riquétsias.
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Portanto, existe a necessidade de estudos mais abrangentes, como a
tentativa de isolamento das bactérias do gênero Rickettsia, encontradas nas
espécies de Ornithonyssus brasileiras, bem como, estudos de biologia, infecção e
transmissão experimental, para esclarecer o papel desempenhado por esses ácaros
no ciclo enzoótico das riquetsioses.
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8 OBJETIVOS

•

Isolamento de Rickettsia spp. de ácaros do gênero Ornithonyssus spp.
colhidos de pequenos mamíferos silvestres nos Estados de São Paulo e
Paraná.
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9 MATERIAL E MÉTODOS

9.1 Origem do Material e Identificação

Foram realizadas campanhas de capturas de pequenos mamíferos terrestres
nos estados de São Paulo e Paraná. Paraná: Vale do Ribeira (Alto Ribeira) - A
área de estudo está inserida em uma propriedade rural (24º42’47’’S e 49º08’34’’O),
na localidade de João Surá, Município de Adrianópolis, região sudeste do Paraná.
São Paulo: Parque Estadual da Serra da Cantareira (SP) - A área de estudo se
concentrou no Núcleo Pedra Grande (23º32’52’’S e 46º38’09’’O). Fazenda Butantan
(Araçariguama/SP) – a área está localizada na Fazenda São Joaquim de
propriedade do Instituto Butantan (23º31’46’’S e 47º08’06’’O) e na Reserva
Ecológica

de

Juréia-Itatins,

no

muinícipio

de

Peruíbe

(24º25´23,6"S

e

47º03´06,6"O). Para a captura dos pequenos mamíferos foram utilizadas 70
armadilhas do tipo “live trap” (modelos Sherman e Tomahawk) por cinco noites
consecutivas, iscadas com embutido defumado e frutas da época, em cada uma das
áreas amostradas.
Após anestesia e escovação, os ectoparasitos obtidos dos hospedeiros, foram
separados no campo e criopreservados em nitrogênio líquido, para serem
posteriormente testados pela técnica de “shell vial”, conforme descrito abaixo.
Os pequenos mamíferos foram identificados através de morformetria e
cariotipagem e os ácaros, quando possível, pela chave proposta por Nieri-Bastos et
al. (2011).

9.2 Isolamento de riquétsias de ácaros

Os espécimes colhidos dos hospedeiros e criopreservados foram processados
para o isolamento de riquétsias em cultivo celular, pela técnica de “shell vial”
conforme descrito por Marrero e Raoult (1989) e adaptada por Labruna et al (2004).
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Para tal, uma amostra de cerca de 10 a 30 ácaros foi desinfetada por três minutos
em cloreto de benzalcônio (5%) e posteriormente lavados em água estéril em
abundância. Os ácaros foram triturados em meio de cultura líquido BHI (Brain Heart
Infusion) e cerca de 0,200 ml da suspensão de ácaros em BHI foi inoculada em
frascos tipo “shell vial” contendo uma monocamada de células Vero. Os frascos
foram centrifugados a 700 g por 1 hora a 22oC e posteriormente acrescidos 1 ml de
meio de cultivo MEM (Gibco), quando os frascos foram incubados em estufa a 28oC.
A cada três dias, uma pequena parte do meio contendo células em suspensão foi
checada pela presença de estruturas compatíveis com Rickettsia spp, através da
coloração de Gimenez (GIMÉNEZ, 1964).

9.3 Extração de DNA

O material restante da inoculação da técnica de “shell vial” foi submetido à
extração de DNA utilizando o kit “DNEasy Tissue Kit” (Qiagen®), seguindo o
protocolo do fabricante com as modificações propostas por Desloire et al. (2006).

9.4 Reação de Cadeia de Polimerase (PCR)

A presença de Rickettsia spp. nas amostras colhidas foi avaliada através da
amplificação de um fragmento de 401 pb do gene citrato sintase (gltA) (Quadro 4),
presente em todas as espécies de Rickettsia.

9.5 Manutenção em laboratório e definição taxonômica do isolado

Uma vez obtido, o isolado foi submetido a passagens seriadas em
monocamadas de células Vero em garrafa de 75cm3. Monocamadas que
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demonstrarem nível de infecção próximo de 100% das células (determinado
visualmente através de coloração de Gimenez) serão raspadas, e a suspensão de
células será centrifugada. O sedimento de células será ressuspendido em tampão
sucrose-fosfato-glutamato (SPG), pH 7.0, estéril, sendo então congelado a -80°C
(LABRUNA et al., 2004), formando-se amostras de referência para o isolado obtido.
Parte deste material será submetida à extração de DNA pelo “Tissue Kit®”
(Quiagen®) para ser usado na PCR com o objetivo de amplificar fragmentos dos
genes gltA, ompA e ompB (Quadro 4) de riquétsias, essencial para uso em
classificação taxonômica de riquétsias (FOURNIER et al., 2003). Os fragmentos
amplificados pela PCR serão seqüenciados em seqüenciador automático, e as
seqüências obtidas analisadas, juntamente com as correspondentes de outras
espécies de riquétsias disponíveis no GenBank. As distâncias filogenéticas entre o
isolado e as espécies válidas serão analisadas, para verificar se o isolado poderá
ser considerado uma espécie nova, ou simplesmente uma nova amostra de alguma
espécie válida de riquétsia.

Quadro 4. Oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados na detecção de Rickettsia
Gene

Primer

Sequência do Primer

Referência

gltA

CS-78

GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT

Labruna et al., 2004

CS-323

GCTTCCTTAAAATTCAATAAATCAGGAT

CS-239

CAGGGTCTTCGTGCATTTCTT

CS-1069

GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT

190.70p

ATGGCGAATATTTCTCCAAAA

190.701

GTTCCGTTAATGGCAGCATCT

120-M59

CCGCAGGGTTGGTAACTGC

120-807

CCTTTTAGATTACCGCCTAA

gltA

ompA

ompB

Labruna et al., 2004

Regnery et al., 1991

Roux e Raoult, 2003
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10 RESULTADOS

10.1 Origem do material e identificação

Foram realizadas 15 campanhas de capturas nas diferentes áreas
amostradas, sendo: São Paulo – Araçariguama (quatro fases de campo); Parque
Estadual da Cantareira (duas fases de campo); Peruíbe (seis fases de campo);
Paraná – Adrianópolis (três fases de campo). Foram capturados, pequenos
mamíferos das seguintes espécies: São Paulo (Parque Estadual da Serra da
Cantareira) – Akodon cursor Winge, Euryzoryzomys russatus (Wagner), e Didelphis
aurita Wied-Neuwied; Araçariguama – A. cursor, Nectomys squamipes Brants e D.
aurita; Peruíbe – A. cursor, D. aurita, E. russatus, Metachirus nudicaudatus
(Desmarest), Monodelphis sp. Burnett, Oecomys sp. Thomas, Oxymycterus sp.
Waterhouse, Sciurus aestuans L.; Paraná – A. montensis Thomas), D. aurita, E.
russatus, Oligoryzomys sp. Bangs e Thaptomys nigrita Thomas (Tabela 7).
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Tabela 7 Número e Espécies de pequenos mamíferos capturados por localidade nos estados de São
Paulo e Paraná
Espécie
Localidade
Total
Araçariguama, SP

P. E. Cantareira, SP

Peruíbe, SP

Adrianópolis, PR

A.cursor

15

6

8

-

29

A. montensis

-

-

-

34

34

D. aurita

26

5

20

1
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E. russatus

-

6

17

4

27

M. nudicaudatus

-

-

3

-

3

M. demererae

-

-

2

-

2

Monodelphis sp.

-

-

7

-

7

N. squamipes

3

-

-

1

4

Oecomys sp.

-

-

1

-

1

Oligoryzomys sp.

-

-

-

1

1

Oxymycterus sp.

-

-

2

-

2

Sciurus aestuans

-

-

1

-

1

T. nigrita

-

1

-

1

2

Total

44

18

61

42

165
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De todos os pequenos mamíferos capturados nas áreas estudadas, apenas
13 estavam infestados com ácaros do gênero Ornithonyssus spp. representando
7,88% do total. As prevalências de infestação por espécie hospedeira podem ser
observadas na Tabela 8.

Tabela 8 Prevalência de infestação por espécie hospedeira (%) de ácaros Ornithonyssus spp.
colhidos de pequenos mamíferos
Ectoparasito
Hospedeiro
A. cursor

A. montensis

D. aurita

Oxymycterus sp.

T. nigrita

O. brasiliensis

-

4/34 (11,76%)*

-

-

1/1 (100%)*

O. vitzthumi

2/29 (6,89%)*

-

-

2/2 (100%)*

-

O. wernecki

-

-

4/52 (7,69%)*

-

-

*nº de hospedeiros infestados/nº total hospedeiros X 100

O. brasiliensis foi encontrada nos locais exlusivamente em Adrianópolis, PR;
O. vitzthumi foi encontrada nos locais no Parque Estadual da Cantareira e Peruíbe
de captura de São Paulo; e O. wernecki foi encontrada nos locais foi encontrado
somente em Araçariguama

10.2 Isolamento de riquétsias de ácaros e manutenção em laboratório e definição
taxonômica do isolado

Todos os lotes foram testados pela técnica de “shell vial” para o isolamento de
riquétsias. Pela coloração de Gimenez, estruturas compatíveis com bactérias foram
visualizadas em monocamada de células Vero e foi obtido um isolado de um lote
colhido parasitando Oxymycterus sp. de Peruíbe, São Paulo. O isolado foi mantido
até a segunda passagem em células e está depositado na Coleção de Rickettsias da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, mas não foi possível sua
caracterização. Como este isolado não gerou produtos de PCR para os primers
descritos na Tabela 4, é indicativo que trata-se de uma bactéria pertencente a um
gênero diferente de Rickettsia.
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10.3 Extração de DNA e Reação de Cadeia de Polimerase (PCR)

Foi extraído DNA de todas as amostras submetidas ao isolamento e realizada
a reação de cadeia de polimerase para um fragmento de aproximadamente 400pb
do gene da citrato sintase (gltA), contudo não houve amplificação.
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11 DISCUSSÃO

As campanhas para a captura de animais silvestres realizadas nos estados do
Paraná e São Paulo foram concentradas em áreas de Mata Atlântica com diferentes
graus de ação antrópica. Foram identificadas nove espécies de roedores e três de
marsupiais com a maior riqueza de espécies para a área de Peruíbe que esta
inserida na Estação Ecológica Juréia-Itatins. A despeito da dificuldade de
comparação com outros inventários de roedores, devido às diferenças na
metodologia de coleta, é possível afirmar, que as doze espécies capturadas em
todas as áreas amostradas, por ocasião deste levantamento, representam uma alta
riqueza comparável ao número de espécies encontradas em outros biomas
brasileiros (MARES; ERNEST, 1995; MARES et al 1986; MARES et al 1989;
FONSECA; REDFORD, 1984). Essa riqueza pode estar relacionada, principalmente,
a complexidade estrutural das matas secundárias e é considerada um dos fatores
que propiciam uma maior diversidade de espécies de pequenos mamíferos
terrestres (VIEIRA, 1999; TALAMONI, 1996; FONSECA, 1989).
Os ácaros macronissídeos infestam preferencialmente espécies de roedores
e marsupiais com hábitos fossoriais ou semi-fossoriais. Das 13 espécies de roedores
capturadas somente três (Akodon sp., T. nigrita e Oxymycterus sp.) possuem esse
tipo de comportamento. A baixa abundância de espécies não fossoriais levou a
baixa prevalência de infestação por Ornithonyssus spp. encontrada nos roedores
capturados, nas diferentes áreas estudadas. Dessa forma, os altos índices de
positividade apresentados por Nieri-Bastos (2008) refletem a utilização de um
grande número de amostras colhidas de hospedeiros primários para ácaros
macronissídeos.
Para ácaros hematófagos são descritas bactérias das espécies R. akari e O.
tsutsugamushi (AZAD; BEARD; 1998) causando “rickettsialpox” e a febre
tsutsugamushi, respectivamente. Embora R. akari nunca tenha sido descrita para o
Brasil, existem relatos para a América Latina na Costa Rica e no México, com casos
clínicos confirmados (LABRUNA et al., 2011a). Esses autores ainda, também
relatam O. tsutsugamushi no Chile infectando sanguessugas, com presença de caso
clínico. No lote de O. vitzthumi proveniente de Oxymycterus sp. foi isolada uma
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bactéria Gram-negativa, que se cora pela técnica de Gimenez, porém não foi
possível sua caracterização molecular, pois os marcadores clássicos para o grupo
não amplificaram. Tal fato, atenta para o isolamento de bactérias nunca descritas em
ácaros macronissídeos ou ainda a presença de novas espécies de bactérias com
potencial patogênico ou ainda endossimbiontes.
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