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Resumo 

Anatriello, E. Vacina de DNA multicomponente baseada em genes codificantes de 
proteínas salivares de Rhipicephalus microplus induz imunidade cruzada contra 
infestações por Rhipicephalus sanguineus em camundongos e cães 2012. Tese (Doutorado) 
- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 

Os carrapatos são artrópodes hematófagos, vetores de doenças. Vacinas são uma alternativa 

para seu controle, já que esses parasitas durante a infestação, estimulam as respostas imunes 

do hospedeiro, as quais são implicadas em sua rejeição. As glândulas salivares do parasita são 

importantes para permitir a alimentação e para mediar os mecanismos de escape às defesas do 

hospedeiro. Diversas evidências indicam que ocorre reatividade cruzada entre espécies de 

carrapatos e que reações de hipersensibilidade cutânea tardia (DTH) são correlacionadas com 

resistência ao carrapato. A possibilidade de vacinar cachorros que são parasitados pelo R. 

sanguineus com  antígenos do carrapato do boi, o R. microplus, foi investigada por meio da 

análise in silico de 45 GIs de R. microplus clonados em vetor plasmidial (TOPO VR2001), 

dentre os quais 14 GIs de R. microplus se revelaram mais similares a sequências do R. 

sanguineus, e foram  empregados para avaliar: 1) A capacidade em elicitar reações cutâneas 

tardias em cobaias imunes a carrapatos por meio de infestações prévias com R. sanguineus. 2) 

A capacidade de vacinas contendo GIs individuais em afetar infestações de camundongos 

com adultos de R. sanguineus. 3) a capacidade do GI induzir anticorpos específicos após 

vacinação em camundongos. Dos 14 GIs testados, apenas dois não induziram reações 

cutâneas, quatro não afetaram nenhum parâmetro parasitológico da infestação, e três não 

induziram a produção de anticorpos nesses animais. Dentre os GIs, sete foram escolhidos para 

compor uma vacina multigênica contra o carrapato do cão R. sanguineus. A vacina foi capaz 

de induzir resistência á infestação por R. sanguineus em camundongos e em cachorros 

vacinados evidenciadoa pela diminuição do número de fêmeas que conseguiram colocar ovos, 

do peso médio da massa de ovos produzidos por essas fêmeas, do índice reprodutivo dessas 

fêmeas, e da taxa de eclosão das larvas, demonstrando que GIs de R. microplus podem ser 

alvos para formulação de uma vacina contra o carrapato R. sanguineus. 

 

Palavras-chaves: Imunidade cruzada, vacina, carrapatos, Rhipicephalus microplus, 

Rhipicephalus sanguineus. 
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Abstrat 

Anatriello, E. A multicomponent DNA vaccine based on genes encoding 
proteins of Rhipicephalus microplus salivary proteins induces cross-protective immunity 
against Rhipicephalus sanguineus infestations in mice and dogs. 2011. Thesis – School of 
Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo. 

 
Ticks are arthropod vectors of disease. Vaccines are an alternative to chemicals for 

controlling ticks because during infestations these parasites stimulate host immune responses 

such as delayed hypersensitivity skin reactions (DTH), which are involved in their rejection 

and are correlated with resistance to ticks. Tick salivary glands are important for the parasite 

to acquire blood meals because their products mediate escape mechanisms from host 

defenses. The possibility of vaccinating dogs against infestations with the brown dog tick, 

Rhipicephalus sanguineus, with antigens derived from salivary glands of the cattle tick, R. 

microplus, was investigated by in silico analysis of 45 genes from R. microplus. These genes 

were targeted because of their putative biological function and had been cloned into the 

plasmid vector TOPO VR2001.  Of these, 14 were chosen to be evaluated in a vaccine 

because their sequences were the most similar to several genes expressed in salivary glands of 

R. sanguineus. The plasmids containing the genes of interest (GIs) were used to assess: 1) The 

ability of the product of the genes to elicit delayed skin reactions in guinea pigs immune to 

ticks by previous infestations with R. sanguineus. 2) The ability of individual GIs delivered as 

DNA vaccines to affect infestations of mice with adult R. sanguineus. 3) The ability of the 

genes to induce specific antibodies after vaccination in mice. Only two of the 14 genes 

delivered to guinea pigs via intradermal injection of DNA did not elicit delayed skin reaction, 

four used in a vaccine did not affect any parameter of tick infestations, and three did not 

induce production of antibodies in these animals after DNA vaccination. Of the 14 genes, 

seven were chosen to formulate a multigene vaccine against the dog tick, R. sanguineus. The 

vaccine was able to significantly affect several parameters of infestations by R. sanguineus in 

vaccinated dogs and mice. This was reflected in the reduction of the number of females that 

were able to lay eggs, of the average weight of the egg mass produced by these females, of the 

reproductive rate of these females, and of hatching rate of larvae, demonstrating that GIs from 

R. microplus may be targets for development of a vaccine against the tick R. sanguineus. 

 

Key-words: cross-immunity, vaccine, ticks, Rhipicephalus microplus, Rhipicephalus 

sanguineus. 
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1. Introdução 

1.1. Aspectos Gerais da Biologia de Carrapatos 

Carrapatos, de uma forma geral, são ectoparasitas obrigatórios, cuja sobrevivência 

depende da ingestão de sangue de hospedeiros vertebrados. Caracterizam-se 

morfologicamente por não apresentarem segmentação corporal, por possuírem hipostômios 

denticulados e uma estrutura quimiorreceptora no primeiro par de pernas chamado de órgão 

de Haller e por possuírem três pares de pernas quando larvas e quatro quando ninfas e adultos, 

por não apresentarem antenas, e serem hematófagos obrigatórios pelo menos em alguma fase 

do ciclo vital. 

Carrapatos duros apresentam o ciclo de vida dividido em duas fases distintas: a de vida 

livre e a de vida parasitária. O ciclo de vida de carrapatos inicia-se após a eclosão dos ovos e 

surgimento das larvas no solo; nessa fase as condições do meio ambiente podem afetar 

sobremaneira a continuação do parasita; nessa fase carrapatos não se alimentam e estão 

sujeitos às condições de umidade e temperatura e ao encontro com um hospedeiro. 

Encontrando um hospedeiro vertebrado, as larvas nele se alimentarão por aproximadamente 

sete dias. Dependendo da espécie de carrapato, larvas alimentadas voltam ao solo para realizar 

a ecdise para o estágio seguinte de desenvolvimento desses ácaros, as ninfas. As ninfas não 

alimentadas repetem o passo realizado pelas larvas e então ocorre a muda para adultos, com 

diferenciação sexual, e fêmeas e machos não alimentados se fixam a um hospedeiro onde se 

alimentam e copulam; fêmeas completamente alimentadas (teleóginas) se desprendem e 

completam o ciclo com a postura dos ovos. 

Vale ressaltar que algumas espécies apresentam variações no ciclo descrito acima, 

entre elas uma das espécies objeto de estudo neste trabalho, o Rhipicephalus microplus: este 
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carrapato é classificado como monoxeno porque permanece durante todo o ciclo parasitário 

sobre um único hospedeiro (ALVARADO; GONZALES, 1979). 

  O R. microplus, conhecido como “carrapato do boi”, possui ampla distribuição 

geográfica no mundo e foi introduzida no Brasil provavelmente ainda no período da 

colonização, com a importação de bovinos. É o parasito preferencial de bovinos, porém há 

relatos de que parasita cavalos, búfalos, cabras, ovelhas, veados, porcos, cães e outros animais 

silvestres. Nos bovinos, localiza-se preferencialmente nas regiões de face interna do ouvido 

externo, períneo, úbere ou escroto, face interna das coxas, barbela e região hipogástrica. 

 O Rhipicephalus sanguineus é popularmente conhecido como “carrapato marrom 

dos cães”, e é a espécie mais prevalente nos cães domésticos e a mais difundida no mundo 

(CUPP, 1991; DANTAS-TORRES, 2008; 2010). Embora essa espécie tenha sido originada na 

região afrotropical, sua disseminação é mundial devido a diversas migrações humanas, ampla 

distribuição de seus hospedeiros (cães domésticos) ao redor do mundo e por esta espécie 

sobreviver em diferentes tipos de clima (DANTAS-TORRES, 2008; 2010; JONGEJAN et al., 

1987). Em estágios imaturos na natureza também costumam parasitar pequenos roedores. Em 

situações urbanas, cães são virtualmente os únicos hospedeiros de estágios imaturos e adultos 

do ectoparasita (DANTAS-TORRES, 2008, 2010; JONGEJAN et al., 1987).  

Essas duas espécies de carrapatos, R. microplus e R. sanguineus,  são de grande 

importância médica e veterinária por serem vetores de vários agentes infecciosos, como 

protozoários, vírus, bactérias e riquétsias, para animais silvestres e domésticos e também para 

os seres humanos, (CUPP, 1991; DANTAS-TORRES, 2008; 2010). De uma forma geral os 

carrapatos são considerados um dos grupos mais importantes de vetores de patógenos e dentro 

do filo Arthropoda só perdem para o grupo dos mosquitos (HOSKINS, 1988). Dentre as 

várias enfermidades infecciosas transmitidas ao homem e animais incluem-se a borreliose, a 

febre maculosa, as encefalites virais, a erliquiose, a anaplasmose, a babesiose e a teileriose 
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(ESTRADA-PENA; JONGEJAN, 1999; JONGEJAN; UILENBERG, 2004). Além de sua 

competência como vetores, esses parasitas podem causar danos diretos em decorrência da 

hematofagia, que gera perda de sangue, traumas locais que inflamam e permitem o 

desenvolvimento de infecções secundárias e a paralisia via toxinas salivares (JONGEJAN; 

UILENBERG, 2004; STONE et al., 1989). Essa situação é comum em bovinos que abrigam 

um grande número de carrapatos R. microplus, levando a perdas econômicas relevantes no 

Brasil, estimados em dois bilhões de dólares anuais (GRISI, 2002). A perda sanguínea gera 

anemia, a provável causa da desproporção entre proteína e gordura observada nos animais 

infestados, interferindo no ganho de peso do hospedeiro e, portanto na produtividade.  A 

infestação desencadeia resposta inflamatória e reação de hipersensibilidade (BROWN; 

ASKENASE, 1985; BROWN et al., 1984; FERREIRA et al., 2003; SZABO et al., 1995), 

supostamente decorrentes da inoculação de substâncias pela saliva do parasita, também 

debilitando o hospedeiro. 

O parasitismo em cães com R. sanguineus também causa problemas relevantes    

(PEGRAM, 1987). Além de transmitir agentes infecciosos, o parasitismo em cães leva a 

anemia, irritabilidade, lesões epidérmicas e caquexia. Os cães têm se tornado cada vez mais 

animais de estimação, por isso a busca por tratamento anticarrapatos é cada dia mais 

recorrente. O R. sanguineus está relacionado em várias doenças como a febre botonosa, 

causado pela Rickettsia conorii, e a febre maculosa, causado pela R. rickettsii (DEMMA et 

al., 2005; ESTRADA-PENA ; JONGEJAN, 1999; LANGE et al., 1992). A possibilidade 

desta espécie de carrapato poder parasitar o homem nos faz pensar que é provável que ocorra 

uma alteração na epidemiologia para as doenças transmitidas por carrapatos, assim sem 

dúvida, há necessidade de novos estudos sobre esse artrópode e sua relação com seus 

hospedeiros. 
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1.2. A glândula salivar do carrapato e seu papel na interface parasito-hospedeiro  

A glândula salivar é essencial para o sucesso biológico dos carrapatos ixodídeos e até 

mesmo para a transmissão de patógenos por esses artrópodes. Morfologicamente, a glândula 

salivar é agrupada em 2 tipos: tubular e racemoso (com túbulos e ácinos). Nos carrapatos 

ixodídeos existem três tipos de ácinos (I, II e III) e adicionamente um quarto tipo de ácino nos 

machos (I, II, III e IV). Os ácinos tipo II e III são granulares e crescem em tamanho durante a 

fixação e período de alimentação do carrapato no hospedeiro sem alterar o número de células. 

Acredita-se que o fluído excretado pelo carrapato é transportado, na sua maior parte, pelo 

ácino tipo III durante o processo de alimentação. Os ácinos tipo IV, restritos aos machos, 

parecem estar relacionados com um papel reprodutivo (SAUER et al., 1995). 

  As principais funções da glândula salivar incluem manter o carrapato 

hidratado até o encontro com o hospedeiro, através da absorção de água do meio ambiente; 

excreção do excesso de água dos intestinos, concentrando assim o sangue ingerido do 

hospedeiro; e secreção de proteínas bioativas importantes para o carrapato conseguir sua 

alimentação (SAUER et al., 2000).  

 Durante a alimentação o carrapato precisa lidar com os vários aspectos da 

homeostasia do hospedeiro que ocorre em resposta à agressão física e química do carrapato, 

tais como a inflamação e coagulação, além da imunidade inata e específica. Os carrapatos 

usam, então,  sua saliva tanto para facilitar o acesso ao sangue quanto para escapar das 

defesas do hospedeiro (BINNINGTON; KEMP, 1980; RIBEIRO, 1995a). Diversas pesquisas 

demonstram que as moléculas secretadas na saliva de diferentes espécies de carrapatos são 

farmacologicamente ativas possuindo atividades anti-hemostáticas, antiinflamatórias, 

vasodilatadoras e imunossupressoras (ANATRIELLO et al., 2010; BROSSARD; WIKEL, 

2004; FRANCISCHETTI et al., 2009; RIBEIRO, 1995A; RIBEIRO et al., 2006; RIBEIRO; 

FRANCISCHETTI, 2003; SAUER et al., 1995; VALENZUELA, 2004).  
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 Durante sua fixação e alimentação o artrópode rompe a barreira física do 

hospedeiro (pele) e inocula saliva. Isso acarreta uma lesão e inicialmente ocorre acúmulo de 

células e moléculas da resposta imune inata do hospedeiro, a qual compõe a primeira linha de 

defesa. A montagem da resposta imune a antígenos, no caso antígenos salivares do carrapato, 

inicia-se através da ligação e captura desses antígenos por células fagocíticas residentes e 

recrutadas no sítio de fixação do carrapato, como macrófagos e células dendríticas. Após a 

captura essas células migram para órgãos linfóides secundários onde estimularão linfócitos T 

e B (WIKEL, 1996), iniciando assim a resposta imunológica adaptativa.  

 Com relação à modulação exercida pela saliva, algumas espécies hospedeiras são 

capazes de adquirir resistência aos ácaros. A resistência dos hospedeiros é caracterizada por 

aumento no período de alimentação dos ácaros, redução do número de carrapatos que se 

alimentam adequadamente, redução do peso de ingurgitamento, da ovipostura, da taxa de 

eclosão de ovos e ainda morte dos carrapatos que se fixam (ALLEN, 1989; ANDREOTTI et 

al., 2002; DE ROSE et al., 1999; IMAMURA et al., 2006; SALES-JUNIOR et al., 2005). Os 

mecanismos imunes efetores com os quais o hospedeiro desenvolve resistência a carrapatos 

ainda não foram satisfatoriamente eluciados, mas estudos indicam que as respostas eficazes 

envolvem anticorpos, padrão de linfócitos tipo TH1 e resposta cutânea do tipo tardia não 

clássica (DTH), com participação de basófilos, conhecida como “reação de Jones-Mote” 

(ALLEN, 1973; BECHARA et al., 2000; BROWN; ASKENASE, 1982; FERREIRA; SILVA, 

1999; FERREIRA et al., 2003; LATIF et al., 1991A; LATIF et al., 1991B; WADA et al., 

2010).  

 

1.3. Controle do carrapato 

No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

juntamente com órgãos associados como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
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(EMBRAPA), divulga boletins e comunicados técnicos atualizados com o objetivo de auxiliar 

produtores rurais brasileiros no controle dos carrapatos (CATTO, 2010; KOLLER, 2009). 

Pode-se afirmar que, o controle de carrapatos no Brasil é feito primeiramente com acaricidas. 

Porém, seu uso incorreto, como o emprego de subdoses e manuseio impróprio durante a 

aplicação, favorece a seleção de cepas de carrapatos resistentes aos princípios ativos (NOLAN 

et al., 1979). Outro problema relevante para a saúde pública, quando a utilização de 

acaricidas, é a permanência de resíduos na carne e no leite, além da poluição do meio 

ambiente (WILLADSEN et al., 1995). Além do aspecto da contaminação e do custo 

envolvido, sabe-se que a utilização de carrapaticidas não é suficiente para a redução de 

carrapatos, sendo uma solução de curto prazo. 

Assim há necessidades de alternativas econômicas e sustentáveis para o controle 

desse artrópode e vacinas e marcadores para a resistência são opções viáveis e não poluentes 

(FRISCH, 1999; PRUETT, 1999; WILLADSEN; JONGEJAN, 1999). Para o 

desenvolvimento de vacinas eficazes dois conjuntos de conhecimentos são importantes: o 

primeiro se refere ao conhecimento sobre os mecanismos imunes adquiridos de hospedeiros; o 

segundo diz respeito à caracterização dos mecanismos de evasão do carrapato frente aos 

componentes reativos do hospedeiro. No caso dos carrapatos, a saliva é o principal veículo 

desses mecanismos de evasão (RIBEIRO, 1995a, b) e, portanto, o alvo principal de uma 

vacina. 

 

1.4. Desenvolvimento de vacinas e descobertas de antígenos candidatos 

O desenvolvimento de vacinas eficazes é uma meta almejada por imunologistas do 

mundo todo desde o sucesso de vacinação de Edward Jenner contra varíola em 1796. O 

objetivo de toda a vacina é induzir imunidade específica eficaz e duradoura, o que requer 

estímulo de linfócito T e/ou B de memória. As estratégias para se alcançar tais objetivos, no 
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entanto, variam de acordo com o organismo a ser controlado ou eliminado e seus produtos 

(ABBAS, 2005a; ABBAS, 2005b). Atualmente existem duas vacinas no mercado disponíveis 

para R. microplus, a Gavac™ (RODRIGUEZ et al., 1995a; 1995b) de fabricação cubana 

(Heber Biotec), e TickGard Plus™ (WILLADSEN et al., 1995) de fabricação australiana 

(Intervet). Ambas são baseadas em um antígeno oculto (concealed antigen), o antígeno Bm86, 

que é uma glicoproteína de superfície de 86 kDa de células intestinais desse mesmo carrapato. 

No caso dessas vacinas, os anticorpos ligam-se à superfície de células intestinais causando 

lise e interferindo na nutrição do parasita (DALTON; MULCAHY, 2001). Ocorre, de fato, 

redução da infestação e da capacidade reprodutiva dos carrapatos. A eficácia dessas vacinas é, 

porém, variável e pouco duradoura. O nível de proteção obtida torna indispensável o uso 

combinado de acaricidas com reforços da vacina, dificultando o manejo da mesma. Uma 

explicação para a pouca eficácia dessas vacinas, é que no caso do antígeno oculto, não há 

exposição freqüente do hospedeiro ao antígeno como acontece durante a infestação quando o 

carrapato secreta antígenos salivares (DALTON; MULCAHY, 2001). E na falta de melhores 

adjuvantes e/ou sistemas de entrega de antígenos, é difícil preservar a imunidade. Por isso, 

antígenos salivares secretados no hospedeiro durante infestações seriam os melhores alvos 

vacinais. Além disso, a saliva é o mediador do parasitismo do carrapato e sua neutralização 

por meio de uma resposta imune induzida por vacina seria uma meta importante para obter 

seu controle. Por fim, é possível que um parasita com tamanha complexidade como o 

carrapato, não possa ser controlado com a utilização de uma vacina monocomponente. É 

desejável também que vacinas anticarrapatos modernas controlem mais de uma espécie de 

carrapato, bem como interfiram na transmissão de patógenos (DE LA FUENTE ; KOCAN, 

2003). 

Assim, o desenvolvimento de vacinas “multicomponentes”, as quais são baseadas 

em vários antígenos, é uma estratégia que vem sendo testada para doenças infecciosas como a 
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malária (SHI et al., 2000; 1999) e tuberculose (ALDERSON et al., 2000). Uma característica 

importante da utilização de vacinas multicomponentes é a indução de níveis múltiplos de 

imunidade, o que facilita a solução de problemas associados à restrição genética de resposta 

imune, à diversidade de antígenos (SHI et al., 2000; 1999) e a mecanismos de escape do 

parasita, tal como a redundância de moléculas já descritas para a saliva de carrapatos. Esta é 

uma estratégia promissora que pretende evitar a ineficiência de vacinas que se encaixam em 

um dos problemas acima citados, por possuírem apenas um alvo para o sistema imune. 

 

1.5. Imunidade cruzada entre diferentes espécies de carrapatos 

 Segundo Fragoso e seus colegas (1998) uma vacina composta de proteínas comuns  

presentes em mais de uma espécie de carrapato seria uma abordagem de controle a carrapatos, já 

que animais em diferentes países são expostos a diferentes espécies de carrapatos.  

 Como já mencionado, as vacinas disponíveis no mercado contra o carrapato do boi, a 

TICK-GARD e a GAVAC, são baseadas em um antígeno recombinante, denominado Bm86, e 

estudos têm demonstrado que este antígeno Bm86, originalmente identificado em R. microplus, 

oferece uma certa imunidade contra outras espécies de carrapatos. Assim, bezerros vacinados 

com a TICK-GARD foram desafiados com infestações de diversas espécies de carrapatos. Foi 

observada uma diminuição no número e peso de fêmeas ingurgitadas e uma diminuição na 

oviposição dos carrapatos Boophilus annulatus, Boophilus decoloratus, Hyalomma anatolicum 

anatolicum e Hyalomma dromedarii (de VOS et al., 2001; FRAGOSO et al., 1998; PIPANO et 

al., 2003). O antígeno 64P do R. appendiculatus também foi empregado para induzir imunidade 

contra o R. sanguineus, Ixodes ricinus, Amblyomma variegatum e R. microplus.  Este antígeno é 

uma proteína de cimento relacionada com a fixação do parasita no hospedeiro, sendo secretada, 

ou seja, exposta naturalmente ao sistema imune do hospedeiro. Cobaias e camundongos 

imunizados com a proteína recombinante 64P e desafiados com os carrapatos R. sanguineus e I. 
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ricinus apresentaram uma resposta inflamatória local exacerbada, envolvendo diversos tipos 

celulares (TRIMNELL et al., 2005). Outros trabalhos também evidenciam imunidade cruzada 

envolvendo diversas espécies de carrapatos (CANALES et al., 2009; HLATSHWAYO et al., 

2004; IMAMURA et al., 2006; KUMAR; KONDAL, 1999; PARIZI et al., 2011; PARMAR et 

al., 1996; WHEELER et al., 1991).  

 

1.6. Seleção de genes de interesse do R. microplus e clonagem em vetor vacinal 

 Sendo, portanto, possível obter imunidade cruzada contra diferentes espécies de 

carrapatos, neste trabalho buscou-se avaliar in silico o grau de homologia de proteínas salivares 

de R. sanguineus com proteínas salivares de R. microplus selecionadas em trabalhos anteriores 

por meio de duas estratégias bioinformáticas. A primeira estratégia foi de vacinologia reversa 

onde genes de um transcriptoma de glândulas salivares de R. microplus foram selecionados com 

os seguintes critérios baseado na biologia do carrapato (BRANDÃO, 2007): apresentarem 

peptídeo sinal para que sejam secretados no hospedeiro garantindo, assim, a manutenção de bons 

níveis de imunidade; apresentarem função biológica putativa relacionada ao parasitismo; 

apresentarem expressão abundante. A segunda estratégia foi a de imunovacinologia reversa, 

desenvolvida no nosso laboratório (MARUYAMA, 2008). Nessa estratégia obtem-se um 

transcriptoma comparativo de glândulas salivares de R. microplus (ninfas, machos e fêmeas) 

alimentados em hospedeiros geneticamente resistentes ou suscetíveis ao carrapato. A 

comparação dos dois transcriptomas revela que a imunidade eficaz do hospedeiro resistente 

diminui significativamente a expressão de vários genes cujos produtos medeiam o parasitismo, 

ou seja, a falta desses produtos no salivoma impede o sucesso da hematofagia. Essas proteínas 

salivares podem, portanto, ser bons alvos vacinais. 

 Trabalho anterior (BRANDÃO, 2007) clonou 45 do total dos genes de interesse (GIs) 

de R. microplus selecionados pelas duas estratégias num vetor proprietário desenvolvido para 
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entrega de antígenos por meio de vacina de DNA. Esse vetor é o TOPO VR2001 cujas 

características são de oferecer clonagem rápida no sistema TA, conter o promotor forte do CMV 

e conter o peptídeo sinal do ativador tecidual de plasminogênio para garantir que o gene seja 

secretado pelas células transfectadas pela vacinação (OLIVEIRA et al., 2006). 

 Após a seleção, feita neste trabalho, de genes de R. sanguineus com função predita 

similar aos GIs de R. microplus, buscou-se avaliar a imunidade contra as proteínas que esses GIs 

codificam. Para tal, duas estratégias foram empregadas: a primeira verificou se os produtos do 

GIs eram capazes de elicitar reações cutâneas tardias em animais imunes ao R. microplus por 

meio de infestações aritificiais. A segunda estratégia imunizou camundongos com vacina de 

DNA contendo os GIs no vetor TOPO VR2001 e verificou se a vacinação interferia na infestação 

desses hospedeiros por R sanguineus e se induzia anticorpos. Assim grupos de camundongos 

foram inicialmente imunizados com genes individuais e os genes selecionados foram reunidos 

numa vacina multigência testada em camundongos e cães.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

  Produzir um vacina de DNA multigênica a partir de genes que codificam proteínas 

salivares de R microplus e verificar a indução de imunidade cruzada contra R. sanguineus. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Identificar antígenos salivares do carrapato do boi, R. microplus, capazes de induzir imunidade 

eficaz contra infestações pelo carrapato do cão, R. sanguineus. 

- Avaliar in silico o grau de homologia entre proteínas salivares de fêmeas de R. microplus e R. 

sanguineus e selecionar genes de R. microplus para testar em ensaios de avaliação de imunidade. 

- Avaliar o potencial dos genes de interesse (GIs) escolhidos de R. microplus, sob a forma de 

DNA clonado no vetor plasmideal TOPO VR2001, de induzir resposta cutânea tardia em cobaias 

pre-sensibilizadas com o R. sanguineus por meio de infestações artificiais 

- Verificar se vacinas de DNA codificando os GIs de R. microplus afetam algum parâmetro 

parasitológico de infestações com R. sanguineus alimentados em camundongos vacinados. 

- Verificar se vacinas de DNA codificando os GIs de R. microplus induzem a produção de 

anticorpos para saliva e para extratos de larvas de R. sanguineus e de R. microplus nos 

camundongos vacinados. 

- Avaliar o efeito de vacina multigênica formulada com os GIs selecionados nos objetivos 

anteriores sobre as infestações com carrapatos R. sanguineus em cães e camundongos vacinados. 
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3. Material e método 

3.1. Seleção de genes de interesse  

3.1.1. Análise in silico para se avaliar a reatividade cruzada entre os artrópodes  

Uma base de dados foi construída com 45 GIs selecionados por vacinologia reversa 

(Tabela 1) em um trabalho anterior (Brandão, 2007). Neste trabalho as sequências do 

transcriptoma de glândulas salivares de fêmeas do R. sanguineus foram alinhadas contra essa 

base de dados. Para tal foi usado o programa desenvolvido pelo colaborador Dr. José Marcos 

Ribeiro (Dalton and Mulcahy, 2001; Ribeiro et al., 2006; Valenzuela et al., 2002). Além de 

fazer a procura contra essa base de dados, o programa também faz buscas (BLAST: Basic 

Local Alignment Search Tool) contra diversas outras bases de dados tais como o de proteínas 

não redundante do NCBI, PFAM, GO e outros, a fim de identificar a possível função 

biológica. Os melhores pareamentos dos alinhamentos (BLAST) com a base de dados foram 

utilizados em ordem descrescente de significância. Essa análise permitiu identificar alguns 

dos GIs com similaridades entre R. microplus e R. sanguineus, posteriormente avaliadas por 

meio de alinhamentos com o programa ClustalW.  

No caso de sequências de R. sanguineus que não apresentavam nível significante de 

similaridade em nível de estrutura primária com os 45 GIs de R. microplus, uma segunda 

análise foi feita para identificar similaridades entre as funções biológicas preditas entre ambas 

as espécies.  
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Tabela 1- Características gerais dos 45 GIs de R. microplus selecionados para clonagem 
vacinal: número de sequências por contig, melhor similaridade (match) com NR (banco de 
dados não redundantes do GenBank do NCBI) e ACARI (bancos de dados de ácaros) e os 
respectivos valores de E. 

Assembled contig 
Number  of 

sequences 

Average 

Result 
Best match to NR protein database E value Best match to ACARI database E value 

RMall-contig_12 45 SIG PREDICTED: similar to keratin 1; Ke 5E-023 putative cement protein RIM36 1E-019 

RMall-contig_13 60 SIG Lor protein  2E-028 unknown 2E-020 

RMall-contig_21 26 SIG flagelliform silk protein 2E-019 extracellularmatrix-like protein  7E-009 

RMall-contig_22 21 SIG plus agglutinin 4E-017 putative cement protein RIM36 2E-010 

RMall-contig_41 31 SIG pherophorin-dz1 protein  3E-048 unknown  3E-049 

RMall-contig_51 12 SIG plus agglutinin 1E-009 extracellularmatrix-like protein 3E-009 

RMall-contig_53 24 SIG flagelliform silk protein-1 5E-019 extracellularmatrix-like protein 3E-010 

RMall-contig_66 29 SIG IucA/IucC 0.70   

RMall-contig_70 16 SIG basic proline-rich protein 3E-022 unknown 7E-009 

RMall-contig_73 23 SIG flagelliform silk protein 6E-024 extracellularmatrix-like protein 1E-013 

RMall-contig_76 18 SIG plus agglutinin 9E-023 extracellularmatrix-like protein 1E-011 

RMall-contig_79 18 SIG Hypothetical protein F12A10.1 1E-009 putative cement protein  2E-007 

RMall-contig_81 16 SIG immunoglobulin G binding protein B  3E-081 unnamed protein product  2E-084 

RMall-contig_85 7 SIG PREDICTED: similar to Splicing fact 0.043   

RMall-contig_89 15 SIG immunoglobulin G binding protein C 9E-084 unnamed protein product 8E-087 

RMall-contig_90 14 SIG cell wall protein GP2 0.009   

RMall-contig_93 9 SIG salivary gland-associated protein 64P 3E-045 salivary gland-associated protein 64P 2E-048 

RMall-contig_97 12 SIG salivary gland metalloprotease 8E-025 salivary gland metalloprotease 7E-028 

RMall-contig_98 10 SIG GH24939p  4E-020 unknown  1E-013 

RMall-contig_103 11 SIG 20/24 kDa immunodominant saliva prote 8E-058 20/24 kDa immunodominant saliva prote 7E-061 

RMall-contig_106 8 SIG salivary gland-associated protein 64P 1E-029 salivary gland-associated protein 64P 7E-033 

RMall-contig_109 8 SIG major ampullate spidroin 9E-017 salivary gland-associated protein 64P 3E-013 

RMall-contig_110 7 SIG flagelliform silk protein 2E-014 salivary gland-associated protein 64P 8E-015 

RMall-contig_124 7 SIG putative cement protein RIM36  3E-042 putative cement protein RIM36  2E-045 

RMall-contig_126 4 SIG hypothetical protein Afu1g09070 0.28 putative secreted histamine binding p 0.002 

RMall-contig_138 6 SIG putative 8.9 kDa secreted protein 0.021 putative 8.9 kDa secreted p 2E-005 

RMall-contig_141 5 SIG hypothetical protein  5E-008 hypothetical protein 5E-011 

RMall-contig_176 4 SIG hypothetical protein 0.60 hypothetical protein  7E-004 

RMall-contig_185 3 SIG PUTATIVE GLYCINE-RICH PROTEIN  0.15   

RMall-contig_206 3 SIG Riddle 4 1E-012 Chymotrypsin-elastase inhibitor 4E-010 

RMall-contig_211 3 SIG PREDICTED: similar to G2/mitotic-sp 0.003 calreticulin 0.003 

RMall-contig_315 2 SIG ENSANGP00000022061 0.040 putative secreted salivary protein  1E-004 

RMall-contig_330 2 SIG microplusin preprotein  8E-018 microplusin preprotein  9E-021 

RMall-contig_387 2 SIG conserved hypothetical protein  0.10 ixodegrin-2A RGD containing protein  2E-004 

RMall-contig_607 1 SIG unnamed protein product  0.010 putative salivary protein  2E-005 

RMall-contig_867 1 SIG PREDICTED: similar to G2/mitotic-sp 9E-005 secreted protein 0.017 

RMall-contig_1108 1 SIG von Willebrand factor 2E-006 von Willebrand factor 2E-009 

RMall-contig_1214 1 SIG putative secreted protein  5E-026 putative secreted protein  4E-029 

RMall-contig_1250 1 SIG putative salivary HBP family member  0.001 putative salivary HBP family member 9E-007 

RMall-contig_1275 1 SIG serotonin and histamine binding prote 2E-008 serotonin and histamine bin 2E-011 

RMall-contig_1341 1 SIG putative secreted salivary protein  3E-031 putative secreted salivary protein 3E-034 

RMall-contig_1402 1 SIG putative salivary secreted peptide  3E-009 putative salivary secreted peptide  4E-012 

RMall-contig_1411 1 SIG putative salivary secreted peptide I 9E-009 putative salivary secreted peptide 1E-011 

RMall-contig_1418 1 SIG thrombin inhibitor  1E-031 thrombin inhibitor 1E-034 

RMall-contig_1563 1 SIG putative 8.9 kDa secreted protein 6E-006 putative 8.9 kDa secreted p 5E-009 
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3.2. Colônia de carrapatos 

A manutenção da colônia de carrapato é realizada segundo Bechara e coloaboradores 

(1995). Para tal, carrapatos (fêmeas ingurgitadas) foram colocados para oviposição em 

recipientes plásticos. Após um período de 10 dias, completada a oviposição, as fêmeas foram 

retiradas e desprezadas. Aguardou-se a eclosão completa dos ovos (18-25 dias). Larvas foram 

então colocadas para se alimentarem em cobais (7-8 dias) dentro de câmaras de alimentação 

fixadas sobre o dorso tricotomizado dos animais (uma câmara por animal), com uma cola 

atóxica (Britannia Adhesives P4104 Latex, UK). As larvas alimentadas foram coletadas e 

retidas (18-25 dias) para sofrerem ecdíase de larva para ninfa. As ninfas foram colocadas para 

se alimentarem em cobaias (7-10 dias) após esse período as ninfas alimentadas, foram 

retiradas e retidas (18-25 dias) para sofrerem ecdíase de ninfa para adulto. Os adultos foram 

alimentados em cachorros ou coelhos (7-12 dias) após as fêmeas ingurgitadas foram 

colocadas para oviposição. 

A colônia de carrapatos foi mantida em uma estufa incubadora para B.O.D (demanda 

bioquímica de oxigênio) umidificada, a uma temperatura de 28°C. Os carrapatos mantêm os 

parâmetros normais de ciclo biológico. 

 

3.3. Animais experimentais 

Cobaias (n=360), foram utilizadas para a formação e manutenção da colônia de R. 

sanguineus, também utilizadas para se verificar a resposta de resistência ao carrapato através 

de reações do tipo DTH, com extrato de larva e saliva de carrapatos, e ainda utilizadas para a 

triagem de GIs através da indução de DTH. Estas foram obtidas no Biotério Central da 

FMRP-USP e mantidas no Biotério do Departamento de Bioquímica e Imunologia. 
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Coelhos (n=18) obtidos no Biotério Central da FMRP-USP e mantidos no Biotério do 

Departamento de Bioquímica e Imunologia, foram utilizados para formação e manutenção de 

colônias de R. sanguineus. 

Camundongos Balb/c (n=230) vacinados ou não, obtidos pela empresa Farmacore e 

pelo Biotério Central da FMRP-USP, foram utilizados para o estudo da vacinação na proteção 

contra o R. sanguineus e/ou na produção de anticorpos nesses animais vacinados. Esses, 

foram mantidos no Departamento de Bioquímica e Imunologia até o final da infestação pelo 

artrópode R. sanguineus. 

  Cães (n=3) foram utilizados para manutenção de colônias de R. sanguineus, esses 

animais foram obtidos por doações e mantidos no Biotério do Departamento de Bioquímica e 

Imunologia, da FMRP-USP, sob cuidados veterinários, de acordo com as exigências de saúde 

e sanidade. 

   Cães (n=12) da raça Terrier Brasileiro conhecido como “Fox Paulistinha’’ foram 

utilizados para o estudo da verificação da proteção contra o R. sanguineus durante vacinação 

com o coquetel de  GIs. Esses animais foram obtidos através do estabelecimento Disk vacinas 

situado na Avenida do Café, número 660, Vila Amélia, Ribeirao preto. Os animais foram 

mantidos durante todo os experimento sob cuidados veterinários, e de acordo com as 

exigências de saúde e sanidade , no Shop Dog Valente situado na Rua João Penteado, número 

1930, Jardim América, Ribeirao Preto.              

 

3.4. Estudo da indução de resposta cutânea tardia (DTH) com R. sanguineus e R. 

microplus em cobaias  

3.4.1. Obtenção de extratos de larvas não alimentadas de R. microplus e R. sanguineus 

Após a eclosão dos ovos, as larvas foram acondicionadas em criotubos e congeladas 

inicialmente a -20°C e em seguida a -70°C. Essas larvas congeladas foram ressuspendidas em 
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PBS pH 7.4, trituradas com homogenizador e sonicadas para obtenção do extrato que foi 

centrifugado a 14.000g por 30 minutos. O sobrenadante foi coletado e a concentração protéica 

foi determinada através do método de Bradford com o kit Coomassie Assay conforme 

recomendações do fabricante. Assim os extratos foram armazenados a -20°C. A concentração 

protéica dos extratos de larvas de R. microplus e R. sanguineus  foram de 14.000 µg/µl e  

5.800 µg/µl, respectivamente. 

 

3.4.2. Obtenção de saliva de fêmeas de R. microplus e R. sanguineus 

Fêmeas de R. microplus ingurgitadas em bovinos da raça holandês (HPB) e fêmeas de 

R. sanguineus ingurgitadas em cobaias foram coletadas para obtenção da saliva dos 

artrópodes. O procedimento consiste em lavar as fêmeas em PBS, secá-las em papel de filtro 

e, em seguida, fixá-las em fita adesiva em placas com a parte ventral do corpo voltado para 

cima. Posteriormente aplica-se, com uma seringa de 1 mL, uma solução a 0,2% de dopamina 

diluída em PBS. A administração da dopamina induz a contração dos ácinos das glândulas 

salivares estimulando a salivação. A saliva é mantida a 4°C, em gelo, durante a coleta e 

congelada a -20°C, posteriormente, até o uso. Ao atingir quantidade suficiente para os ensaios 

a saliva coletada em diversas datas foi juntada para formação de um pool e a concentração 

protéica foi determinada com o kit Coomassie assay. A concentração protéica da saliva de R. 

microplus e R. sanguineus  foram de 192 µg/µl e de 156 µg/µl, respectivamente. 

 

3.4.3. Inoculação intradérmica do extrato de larva e da saliva de R. sanguineus e do 

extrato de larvas de R. microplus em cobaias para avaliação da resposta cutânea tardia 

(DTH) 

Um grupo de cinco cobaias para cada desafio com extrato ou saliva foram submetidas 

à depilação com aparador de pêlos elétrico e infestadas 2 vezes (30 dias de intervalo entre 
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uma infestação e outra) com aproximadamente 150 larvas de R. sanguineus e após 15 dias da 

última infestação, essas cobaias foram foram anestesiadas intraperitonealmente com 

quetamina 40 mg/Kg e xilasina 5 mg/Kg e pela via intradérmica na orelha ou no dorso, foi 

inoculado 25 ug/0.03mL de extrato de larvas de R. sanguineus ou de R. microplus, ou também 

foi inoculado na mesma concentração a saliva do R. sanguineus. Assim foi avaliada a 

formação de eritema e/ou enduração com um paquímetro eletrônico após 1, 24, 48, 72, e 96 

horas do desafio. Foi aplicado na orelha esquerda o extrato de larvas e na orelha direita o PBS 

livre de LPS (0.03 mL), como controle negativo. Em adição como um segundo controle, 

foram utilizadas duas cobaias nunca antes infestadas. Para se determinar o melhor local, 

também foi realizado outro teste no dorso de duas cobaias, na qual foi inoculado pela mesma 

via o extrato de larvas, PBS e saliva (mesma concentração e volume). A inoculação pela via 

intradérmica foi realizada com uso de seringas de 1 mL e agulha 12,7 x 0,33 mm (Becton-

Dickinson, NJ) hipodérmica estéreis.  

 

3.5. Imunotriagem de GIs de R. microplus por DNA plasmidial 

A escolha dos GIs para avaliar a proteção cruzada foi de acordo com o organograma 

abaixo: 
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3.5.1. Obtenção dos DNAs plasmidiais - Cultura bacteriana  

 E.coli da linhagem TOP-10 recombinantes (transformadas com os genes selecionados) 

foram cultivadas em meio LB ágar com canamicina a 30 mg/mL por no mínimo 12 horas a 

37ºC. Em seguida, colônias isoladas foram transferidas individualmente para 5mL de meio 

LB líquido contendo a mesma concentração de canamicina (pré-inóculo) em tubo de ensaio 

plástico de 50mL (Costar) o qual foi incubado em agitador Orbital Shaker (ThermoForma) a 

37ºC a 300 rpm por 8 h. Em seguida, 2,5 mL dessa cultura foram transferidos para 1,25 L de 

meio LB líquido e 5 mL para 2,5 L de meio LB, respectivamente para as purificações 

realizadas com o kit Qiagen, também contendo 30mg/mL de canamicina, e incubados por 

aproximadamente 14 h a 250 rpm em agitador Incubator Shaker Series Innova® 44 (New 

Brunswick Scientific). Imediatamente antes da purificação, as culturas (2,5 L por gene 

clonado) foram divididas em garrafas de 400 mL e centrifugadas (Legend Mach 1.6R, 

Sorvall) a 5000 rpm por 20 minutos. Cada cultura rendeu aproximadamente uma biomassa de 

5 e 15 g respectivamente para serem purificadas pelo kit Qiagen. 

 

3.5.2. Purificação do DNA plasmidial 

 Essa etapa foi realizada pela empresa Farmacore (Ribeirão Preto, SP, Brasil). 

Basicamente o procedimento que adotou utiliza o kit EndoFree® Plasmid Purification Kit 

(Qiagen®) e seguiu as recomendações do fabricante. Resumidamente, a biomassa peletada foi 

recuperada e ressuspensa em 125mL de tampão P1 e em seguida, adicionada do tampão P2. 

Essa suspensão foi, em seguida, incubada por 5 minutos e homogeneizada por inversão do 

recipiente. Nesse período, os filtros foram acoplados a garrafas plásticas novas, livres de LPS. 

Foram então adicionadas de 125 mL do tampão P3 e homogeneizadas vigorosamente. Essa 

etapa consiste na lise da parede bacteriana para obtenção do material plasmidial. O lisado foi 

então transferido para o filtro já acoplado a garrafa, incubado por 10 minutos e então filtrado 
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utilizando-se uma bomba de vácuo (Quimis). Após uma filtração inicial, adicionou-se 50 mL 

do tampão FWB2, misturando o material retido no filtro e realizou-se uma nova filtração, até 

se esgotar o material líquido. Adicionou-se, então, 30 mL do tampão ER ao lisado filtrado, 

homogeneizando por inversão e incubou-se por 30 minutos no gelo. Enquanto isso, as colunas 

foram equilibradas com 75 mL do tampão QBT, por gravidade. Em seguida, o lisado filtrado 

foi transferido para as colunas (uma coluna por clone purificado) e passado pela resina por 

gravidade. A coluna foi lavada com 600 mL do tampão QC, para que na seqüência, o DNA 

purificado fosse eluído da coluna com 100 mL do tampão QN. Imediatamente após a 

purificação, adicionou-se 70 mL de isopropanol ao DNA eluído e este foi precipitado por 

centrifugação (15000 x g por 45 minutos a 4ºC) em centrífuga J2-HS (Beckman). O pellet 

obtido foi então ressuspenso em 1 mL de PBS livre de LPS e congelado até o momento do 

uso.  

Para o preparo dos inóculos utilizados neste projeto, as alíquotas de DNA purificado 

foram quantificadas em Gene Quant (GE Amersham) e diluídas de forma a fornecer a 

concentração de 1 µg/1µl. 

  

3.5.3. Inoculação intradérmica de DNA plasmidial codificando GIs de R. microplus em 

cobaias para avaliação da resposta cutânea tardia (DTH)  

Foram utilizadas cinco cobaias para a imunotriagem de cada GI através da capacidade  

de induzir resposta cutânea tardia (DTH) em cobaias previamente sensibilizadas. As cobaias, 

depois de depiladas com aparador de pêlos elétrico, foram infestadas duas vezes (30 dias de 

intervalo entre uma infestação e outra) com aproximadamente 150 larvas e/ou 80 ninfas de R. 

sanguineus.  Vale ressaltar que a infestação com larva e/ou ninfas para obtenção de cobaias 

imunes ao carrapato R. sanguineus depende da expressão dos GIs no carrapato R. microplus 

conforme especificado na Tabela 4.  
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 Após 15 dias da última infestação com R. sanguineus as cobaias duas vezes infestadas, 

portanto sensibilizadas aos antígenos salivares desse carapato, foram anestesiadas com 

quetamina  (40 mg/Kg) e xilasina (5 mg/Kg) intraperitoneal. Para se avaliar a formação de 

eritema e mensurar a enduração após 1, 24, 48, 72 horas, foram inoculados no dorso do 

animal pela via intradérmica 10 µl (1 µg/ 1 µl) com cada um dos 14 GIs de R.  microplus 

clonados no vetor palsmidial VR2011. Como controle negativo foram também inoculados, 

pela mesma via, 10 µl do vetor plasmidial vazio e o veículo de diluição (PBS). Já como 

controle positivo foi inoculado da mesma forma 25 ug/ 0.03 mL de extrato de larvas de R. 

microplus e, na mesma concentração, o extrato de larva de R. sanguineus. A inoculação pela 

via intradérmica foi realizada com uso de seringas de 1mL e agulha 12,7 x 0,33 mm (Becton-

Dickinson, NJ) hipodérmica estéreis.  

 

3.6. Triagem dos GIs de R. microplus por DNA plasmidial para composição de uma 

vacina multigênica contra o R. sanguineus 

3.6.1. Triagem através da vacina de DNA codificando GIs individuais em camundongos 

nunca antes infestados 

Para se estudar se os GIs são capazes de afetar a infestação pelo carrapato, 201 

camundongos Balb/c pesando entre 20 a 30 gramas, com idade de cinco semanas, foram 

submetidos a anestesia pela via intraperitonial com solução anestésica contendo 80 mg/Kg de 

quetamina e 9,6 mg/Kg de xilasina. Após a anestesia estes animais foram submetidos à 

depilação com aparador de pêlos e posteriormente com creme depilatório para a remoção total 

dos pêlos. Esses animais foram vacinados pela via intradérmica com 14 GIs, no dorso por 3 

vezes com intervalos de 2 semanas pela empresa Farmacore, utilizando o método da 

biobalística com o sistema gene gun. No grupo experimental e no grupo de controle do vetor 

cada tiro contem 1 µg de plasmídeo adsorvida a 500 µg de partículas de ouro de 1 µm 
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conforme protocolo do fabricante BioRad. Este protocolo é um consenso derivado de 

consultas aos trabalhos da literatura que vacinam camundongos, cães e outros animais de 

porte similar (macacos, doninhas, porcos, etc.), com DNA (Bahloul et al., 2006; Barfoed et 

al., 2004a; Barfoed et al., 2004b; Benvenisti et al., 2001; Donnelly et al., 1997a; Donnelly et 

al., 1997b; Lalor et al., 2008; Lodmell and Ewalt, 2001; Lodmell et al., 2001, 2002).  

  Devido ao grande número de GIs, os 201 camundongos foram divididos em 5 grupos. 

O primeiro grupo contém camundongos vacinados (N=10 animais)  com dois GIs, SigP-H02 e 

Cem-F12, vetor plasmidial vazio e também animais controles (não vacinados). O segundo 

grupo contém animais vacinados com SigP-A03 (N=9 animais), SigP-C06 (N=11 animais), 

SigP-A12 (N=10 animais) e camundongos controles (N=9 animais). O terceiro grupo 

vacinados com SigP-A07 (N=9 animais), SigP-D05 (N=10 animais), SigP-F11 (N=10 

animais), e os controle (N=9 animais). Quarto grupo foi vacinado ou não (N=10 animais) com 

SigP-C03, SigP-D08, Cem-F09. E por fim o quinto grupo contém animais vacinados (N=10 

animais) com SigP-G05, Cem-A11 e Cem-C10 e com seu respectivo controle de animais não 

vacinados.  

Após 15 dias, da última imunização, retirou-se o soro destes animais (como será 

descrito no item 3.6.3) e após 3 dias foi realizado o desafio com carrapatos adultos de R. 

sanguineus.  

 

3.6.2. Avaliação dos parâmetros biológicos e reprodutivos do carrapato R. sanguineus 

após a vacina de DNA codificando GIs individuais    

 Os cinco grupos de camundongos Bab/c vacinados com os 14 GIs de interesse do R. 

microplus, com o vetor plasmidial vazio e  seus respectivos controles de animais não 

vacinados foram desafiados após o terceiro dia da coleta do soro (18 dias após a última 

vacinação) com a infestação pelo carrapato adulto R. sanguineus, a fim de se observar o efeito 
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na infestação contra este carrapato. O desafio em camundongos foi executado conforme 

descrito para o procedimento de sensibilização desses animais com câmeras de infestação.  

 Devido a pequena quantidade de carrapatos disponíveis no momento para a 

infestação e o grande número de animais, os experimentos foram divididos em 5 grupos sendo 

realizados em épocas do ano diferentes. Na tentativa de padronização da infestação, o 

primeiro grupo de camundongos vacinados e os controles foram desafiados com dois e quatro 

casais (machos e fêmeas) de R. sanguineus. Os animais vacinados com vetor plasmidial 

sozinho e os controles (não vacinados) foram desafiados com dois casais, enquanto que os 

vacinados com os dois GIs foram desafiados com quatro casais, após 18 dias da última 

imunização, conforme descrito anteriormente. 

 O restantes dos grupos (segundo, terceiro, quarto e quinto) de camundongos 

vacinados e seus respectivos controles de animais não vacinados, foram desafiados com três 

casais (3 machos e 3 fêmeas) de R. sanguineus. 

 A partir do nono dia de infestação, as fêmeas completamente alimentadas, que já 

haviam se desprendido de seu hospedeiro, foram transferidas para frascos mantidos em estufa 

B.O.D. com umidade relativa de 80%. 

 Os parâmetros biológicos e reprodutivos analisados para estimar a eficácia dos GIs 

como alvo para vacina multigênica foram: o número de carrapatos fixos após cinco dias de 

infestação, o número de carrapatos (fêmeas) que conseguiram completar a refeição, o peso 

médio dessas fêmeas, o peso médio da massa de ovos produzidos por essas fêmeas, o índice 

de eficiência reprodutiva das fêmeas (IER), o tempo médio para eclosão das larvas, a taxa de 

eclosão das larvas e o tempo médio de sobrevivência das larvas.  

 O índice de eficiência reprodutiva (IER) foi calculado pela fórmula: peso da massa 

de ovos (g)/fêmea ingurgitada (g) X 100. Vale ressaltar que a estimativa da taxa de eclosão 
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das larvas foi realizada independentemente por quatro pessoas treinadas (“a olho nu”) e 

obteve-se em seguida o valor médio dos resultados obtidos. 

  

3.6.3. Coleta dos soros de camundongos vacinados com DNA plasmidial          

 Para se observar se e quais GIs são capazes de induzir anticorpos, antes da imunização 

com DNA plasmidial (genes de interesse ou vetor) e após duas semanas da última imunização 

os animais foram submetidos a coleta de sangue e separação do soro, através do plexo retro-

orbital. Em adição os mesmos animais após o desafio com o R. sanguineus foram re-

submetidos a coleta de sangue e separação do soro da mesma forma como anteriormente. 

 

3.6.4. Western blots de proteínas de carrapatos com soros de camundongos vacinados 

com DNA plasmidial 

Para se observar quais GIs são capazes de induzir a produção de anticorpos foi 

utilizada a técnica de Western blot para a identificação parcial dos componentes protéicos 

presentes nas amostras de extrato de larvas não alimentadas e saliva dos carrapatos R. 

microplus e R. sanguineus com soros de camundongos vacinados e/ou infestados com R. 

sanguineus. Os componentes protéicos e o marcador de peso molecular (Spectra Multicolor 

Broad Range Protein Ladder, Fermentas®) foram separados por eletroforese em gel de 

poliacrilamida 12 %. Após a eletroforese, os componentes protéicos foram transferidos para 

uma membrana de nitrocelulose a 15V, 400 mA por 45 minutos em tampão de transferência. 

As membranas foram bloqueadas overnight com 10% de leite desnatado Molico diluído em 

TBS-T (Tris 50 mM, NaCl 0,1 M, Tween 0,05%, pH7,2)  afim de se evitar reconhecimento 

inespecífico.  Posteriormente as membranas foram lavadas 3x por 5 minutos com TBS-T e em 

seguida  incubadas com os soros dos animais vacinados com os 14 GIs e vetor plasmidial  

vazio e/ou vacinados e desafiados com o carrapato R. sanguineus.  Devido à pequena 
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quantidade de soros obtidos estes foram unidos em forma de pool e diluídos  em 1:100 em 

TBS-T e 2,5% BSA. As membranas foram incubadas com estes soros sob agitação por 2 

horas, à temperatura ambiente, seguida de 3 lavagens por 5 minutos com TBS-T. Para a 

verificação das reações antígeno-anticorpo foram utilizados Proteína G e anticorpos IgG Anti-

camundongo marcados com peroxidase diluídos à 1:1250 e 1:3000 em TBS-T, 

respectivamente. Esses anticorpos foram incubados por 2 horas a temperatura ambiente. Para 

a revelação, as membranas foram novamente lavadas 3x por 5 minutos com TBS-T e 

reveladas com o substrato (TMB Membrane Peroxidase Substrate System; KPL). Para 

interromper a revelação as membranas foram colocadas em água por 15 minutos. 

 

3.6.5. Critérios para escolha dos sete GIs na composição da vacina multigênica 

Além de possuir similaridade com genes transcritos na glandula salivar de R. 

sanguineus (item 3.1.1), conforme já explicado, os critérios de seleção dos GIs de R. 

microplus para comporem uma vacina multigênica para controlar infestações com R. 

sanguineus foram: possuír função putativa relevante na interação parasita-hospedeiro; exibir 

expressão abundante na glândula salivar de distintas fases parasitárias dos carrapatos R. 

microplus; serem proteínas secretadas (presença de seqüência de peptídeo sinal) e/ou terem 

sua expressão afetada pela imunidade do hospedeiro geneticamente resistente. Além desses 

crtiérios, verificamos se os GIs selecionados eram capazes de induzir resposta cutânea tardia 

quando o DNA plasmidial com os GIs era inoculado intradermicamente (item 3.5.3) e/ou se 

eram capazes de induzir anticorpos para extratos de larva (item 3.6.4). Finalmente, os GIs 

selecionados para compor vacina multigência alteraram pelo menos um parâmetro 

parasitológico dos R. sanguineus que infestaram camundongos vacinados (item 3.6.2). Esses 

critérios e os resultados obtidos para cada GI estão resumidos na Tabela 8. 
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3.7. Vacinação com coquetel de DNA plasmidial em camundongos e cachorros  

A vacina de DNA foi o método de escolha para a entrega da vacina multigênica 

composta pelos 7 GIs escolhidos contra o carrapato do cão, R. sanguineus,  testada em 

camundongos Balb/c e em cachorros da raça Fox Terrier Brasileiro (“Paulistinha”). O teste 

em cachorro foi realizado por ser o hospedeiro preferencial dos carrapatos R. sanguineus, e 

em camundongos, por serem animais pequenos e de fácil manuseio além de termos um 

controle sobre a eficiencia da vacina em animais de pequenos e médio porte.  

Os camundongos (N= 30) foram divididos em 3 grupos experimentais. O primeiro 

grupo (n=10) foi vacinado com o coquetel de 7 GIs (um tiro por GI), o segundo grupo (n=10) 

foi imunizado com o vetor plasmidial vazio VR2001, e o terceiro e último grupo (n=10) não 

foi imunizado.  

Os cachorros (N=12) foram divididos em 3 grupos experiemntais. O primeiro grupo 

(n=4) foi imunizado com o coquetel de 7 GIs (um tiro por GI), o segundo grupo (n=4) foi 

imunizado com o vetor plasmidial vazio e o terceiro e último grupo (n=4) não foi imunizado. 

A entrega de coquetel de antígenos, ou do vetor vazio foi feita com tiro de gene gun da 

BioRad no dorso depilado de cães, e na barriga de camundongos. Cada GI vacinal será 

entregue por meio de tiro individual, ou seja, cada animal receberá 7 tiros, mesmo os animais 

dos grupo imunizado com o vetor. No grupo experimental e no grupo de controle do vetor 

cada tiro conterá 1 µg de plasmídeo adsorvida a 500 µg de partículas de ouro de 1 µm 

conforme protocolo do fabricante BioRad; no grupo controle não houve  vacinação.  

Assim os dois grupos (cachorros e camundongos) foram submetidos a depilação com 

aparador de pêlos elétrico e com cera depilatória. A vacinação foi realizada pela via 

intradérmica, com o sistema gene gun (Biorad) por 3 vezes com intervalos de 14 dias. Após 

15 dias, da última imunização foi-se retirado o soro destes animais, e depois de mais 3 dias 

todos os animais foram infestados com R. sanguineus. 
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3.7.1. Avaliação dos parâmetros biológicos e reprodutivos do carrapato R. sanguineus 

após a vacina de DNA multigênica 

 Os camundongos e os cachorros vacinados ou não com a vacina multigênica; 

composta por 7 GIs de R. B. microplus foram desafiados pela infestação com o carrapato 

adulto R. sanguineus. O desafio em camundongos e em cachorros foi executado conforme 

descrito para o procedimento de sensibilização das cobaias e camundongos com câmeras de 

infestação.  

 Após 18 dias da última imunização, cada camundongo e ou cachorro vacinados ou não 

com o coquel foram infestados com 3 casais de R. sanguineus (camundongos) ou 30 casais de 

R. sanguineus (cachorros). Os critérios de eficácia da imunização foram o número de 

carrapatos fêmeas que conseguiram completar a refeição, o peso das fêmeas ingurgitadas, 

peso da massa de ovos, índice reprodutivo das fêmeas, e a taxa de eclosão das larvas. 

 

3.8. Análise estatística 

        Os resultados obtidos foram analisados utilizando o programa Sigma Stat 2.0, através das 

análises de teste de t de Student, e teste qui-quadrado ou teste exato de Fisher (P<0,05). Os 

gráficos e análises foram realizadas com o auxílio dos programas SigmaPlot e SigmaStat, 

versão 11.2 ou GraphPad Prism versão 5. 
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4. Resultados 

4.1. Avaliação in silico do grau de similaridade entre proteínas salivares de fêmeas de R. 

microplus e R. sanguineus e seleção de genes de R. microplus testado em ensaios de 

avaliação de resposta imune 

 Relatos de que pode ocorrer imunidade cruzada entre diferentes espécies de carrapato 

estimularam a execução de experimentos para testar se a imunidade contra antígenos salivares 

de uma espécie de carrapato conferiria proteção contra infestações com outra espécie de 

carrapato. Para isso uma primeira pergunta teria que ser respondida: os genes de interesse 

(GIs) expressos em glândulas salivares de fêmeas de R. microplus, já selecionados por meio 

de exercícios de vacinologia reversa (BRANDÃO, 2007) de imunovacinologia reversa 

(MARUYAMA, 2008) e já clonados no vetor plasmideal VR2001 (BRANDÃO, 2007), são 

também expressos em R. sanguineus?  

 Para responder essa questão foi realizado um estudo in silico composto por um blast 

contra os GIs de interesse clonados de R. microplus e de alinhamento com CustalW, para 

comparar sequências de bibliotecas de cDNA construídas com glândulas salivares de fêmeas 

de R. microplus e de R. sanguineus (ANATRIELLO et al., 2010; BRANDÃO, 2007; 

MARUYAMA, 2008) Essa análise revelou que, em nível de estrutura primária, apenas dois 

contigs de R. sanguineus apresentaram grande similaridade com 2 contigs da base de dados de 

45 GIs de R. microplus (Tabela  2).  Este resultado se deve talvez ao fato de que muitos dos 

contigs da biblioteca de cDNA de R. sanguineus não possuem a seqüência completa, 

dificultando o alinhamento de sequências de genes que de outra forma apresentariam 

similaridades significativas. 

 A maioria dos GIs de R. microplus não apresentava similaridade significante com 

contigs de R. sanguineus. Mas foi observado que as funções preditas de 33 dos 45 GIs do R. 

microplus clonados no vetor plasmidial, indicados por meio dos níveis de significância dos 
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melhores “matches” com diferentes bases de dados, eram similares a 67 contigs (seqüências) 

da biblioteca de cDNA de R. sanguineus (Tabela 3), com exeção de 3 GIs, o SigP-G05, o 

SigP-C06 e o SigP-D08. Estes, contudo, possuíam a função predita similar não para o 

primeiro match, mas sim para os subseqüentes (dados não mostrados). Apesar de não 

apresentarem similaridade de sequências, a maioria dos potenciais GIs de R. sanguineus 

possuem as mesmas funções biológicas dos GIs de R. microplus podendo, portanto, serem 

expressos também na primeira espécie de carrapato e alvos de vacinas compostas por GIs da 

espécie heteróloga.  Finalmente foi escolhido 14 GIs do carrapato do boi, R. microplus  para 

serem triados afim de se tornarem componentes para a composição de uma vacina contra o 

carrapato do cão R. sanguineus (Tabela 4).  

 

 

Tabela 2- GIs que possuem alta identidade com seqüências do R. sanguineus 

 

 
 

GI de R. microplus 

Melhor alinhamneto com  

seqüências de  R. sanguineus 

 

Identidade/ Score 

 

RMall-contig_98 

 

unknown 

 

100 % / 0.0 

RMall-contig_1402 Putative salivary secreted peptide 83% / 3e-79 
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Tabela 3- GIs de R. microplus com função putativa similar com contigs da biblioteca de 
R. sanguineus. 
 

GIs de  R. microplus (expressos na 

bibliotecas de cDNA de Ninfa (N), 

Macho  (M) e Fêmea (F) 

Melhor  “match” com  

seqüências de  R. sanguineus 

No de contigs 

(biblioteca de R. 

sanguineus) 

No de seqüências 

(biblioteca de R. 

sanguineus) 

Cem-C10/ RMall-contig_12, 22 e 124 

(N) 
Cement protein RIM36 3 3 

RMall-contig_41 e 98 (N), 70(M) Unknown 12 17 

Cem-F12 e Cem-A11/ RMall-

contig_21(M), 51(F), 53, 73 e 76 (N) Extracellularmatrix-like protein 2 2 

RMall-contig_79 (N) Cement protein 4 9 

SigP-H02 e SigP-C03/ RMall-

contig_81 e 89 (M) Unnamed protein product 2 2 

RMall-contig_93, 109, 106, e110( N) Associated protein 64P 4 17 

Cem-F09/ RMall-contig_103 (N)  20/24kDa protein 2 2 

SigP- A03/ RMall-contig_97 (M) Salivary gland metalloprotease 4 7 

SigP-F11/ RMall-contig_126 (N) 
Secreted histamine-binding 

protein 2 6 

RMall-contig_141 (N), 176 (M) Hypothetical protein 9 12 

RMall-contig_206 (M) Chymotrypsin-elastase inhibitor 1 1 

SigP-A07/ RMall-contig_315 (M), 

1341 (N)  Putative secreted salivary 5 5 

SigP-A12/ RMall-contig_607 (F)  Putative salivary protein 2 1 

RMall-contig_867 (M)  Secreted protein 9 16 

RMall-contig_1108 (F) Von Willebrand factor 1 1 

SigP-D05/ RMall-contig_1250 (N)  HBP  family 2 2 

RMall-contig_1402 (N), 1411 (N) Putative salivary secreted peptide 32 20 

 

 

  

 



 
 

Tabela 4- GIs clonados no vetor plasmidial com suas respectivas funções putativas e expressão diferencial.           

GI 

Número de 

sequências/ 

contigs 

Melhor match com o banco de dados 

NR 
E value 

Melhor match com o banco de dados 

ACARI 
E value GSF GSM GSN 

RMall-contig_51 
CEM-F12 

12 plus agglutinin 1E-009 extracellularmatrix-like protein 3E-009 1 0 11 

RMall-contig_73 
Cem-A11 

23 flagelliform silk protein 6E-024 extracellularmatrix-like protein 1E-013 1 10 12 

RMall-contig_81 
SigP- H02 

16 immunoglobulin G binding protein B  3E-081 unnamed protein product  2E-084 0 16 0 

RMall-contig_89 
SigP_ C03 

15 immunoglobulin G binding protein C 9E-084 unnamed protein product 8E-087 0 15 0 

RMall-contig_97 
SigP- A03 

12 salivary gland metalloprotease 8E-025 salivary gland metalloprotease 7E-028 0 12 0 

RMall-contig_103 
Cem-F09 

11 
20/24 kDa immunodominant salivary 

protein 
8E-058 

20/24 kDa immunodominant salivary 
protein 

7E-061 0 5 6 

RMall-contig_124 
Cem-C10 

7 putative cement protein RIM36  3E-042 putative cement protein RIM36  2E-045 0 3 4 

RMall-contig_126 
SigP-F11 

4 hypothetical protein Afu1g09070 0.28 putative secreted histamine binding p 0.002 4 0 0 

RMall-contig_330 
SigP-G05 

2 microplusin preprotein  8E-018 microplusin preprotein  9E-021 0 1 1 

RMall-contig_387 
SigP-C06 

2 conserved hypothetical protein  0.10 ixodegrin-2A RGD containing protein  2E-004 0 0 2 

RMall-contig_607 
SigP-A12 

1 unnamed protein product  0.010 putative salivary protein  2E-005 1 0 0 

RMall-contig_1250 
SigP-D05 

1 putative salivary HBP family member  0.001 putative salivary HBP family member 9E-007 0 0 1 

RMall-contig_1341 
SigP-A07 

1 putative secreted salivary protein  3E-031 putative secreted salivary protein 3E-034 0 0 1 

RMall-contig_1418 
SigP-D08 

1 thrombin inhibitor  1E-031 thrombin inhibitor 1E-034 0 0 1 

* Expessão diferencial nas diferentes bibliotecas de cDNA do carrapato R. microplus.  
(GSF) Biblioteca de glândula Salivar de Fêmeas 
(GSN) Biblioteca de glândula Salivar de Ninfas  
(GSM) Biblioteca de glândula Salivar de Macho 
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4.2. Estudo da indução de resposta cutânea tardia (DTH) em cobaias com extrato de 

larvas e saliva de R. sanguineus e de R. microplus 

Como as reações cutâneas tardias (DTH, da sigla em inglês delayed type 

hypersensitivity) estão associadas com imunidade eficaz contra carrapatos, este trabalho 

procurou verificar se os GIs selecionados eram capazes de induzir esse tipo de imunidade, 

reforçando assim sua utilidade como antígenos protetores. Além disso, a reatividade cruzada 

potencial entre antígenos indutores de DTH das duas espécies de carrapatos deveria ser 

comprovada. Para realizar esses dois estudos era necessário, contudo, padronizar um teste 

para avaliar essa propriedade dos GIs. Foi padronizado então, reações de DTH elicitados por 

extratos de antígenos de R. sanguineus e de R. microplus em cobaias tornadas imunes ao R. 

sanguineus por meio de infestações artificiais. Em seguida foi testado a capacidade dos GIs 

clonados em vetor vacinal de induzir DTH em cobaias tornadas imunes ao R. sanguineus por 

meio de infestações artificiais. 

 

 4.2.1. Inoculação intradérmica do extrato de larva e saliva de R. sanguineus em cobaias 

para avaliação da resposta cutânea tardia (DTH) 

 Antes de estudar se os GIs eram capazes de induzir resposta em cobaias sensibilizadas, 

foi verificado e padronizado que após 15 dias da última infestação ao carrapato R. sanguineus, 

as cobaias desenvolvem  fortes respostas cutâneas tardias (DTH) (FERREIRA et al., 2003; 

SZABO et al., 1995). Assim, sete cobaias foram infestadas duas vezes com larvas não 

alimentadas de R. sanguineus e 15 dias após a última infestação, cinco cobaias foram 

desafiadas na orelha, e outras duas cobaias foram desafiadas no dorso pela via intradérmica 

com extrato de larvas e com saliva do mesmo carrapato. Como controle negativo, foram 

utilizadas duas cobaias não sensibilizadas (sem contato com o carrapato; sem infestação) e 
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após o desfio com extrato de larvas de R. sanguineus essas se mantiveram negativas para a 

resposta tipo DTH (dado não mostrado).  

Inicialmente foi notado que a melhor resposta observada macroscopicamente após o 

desafio com extrato de larvas de R. sanguineus ocorreu no dorso do animal; essa observação 

acrescida ao fato de se poder triar mais GIs por cobaia no dorso do que na orelha elegeu esse 

local, o dorso das cobaias, como região para se realizar a imunotriagem de GIs de R. 

microplus. 

 Em relação a todas as cobaias sensibilizadas, foi possível observar, que nos dois 

locais desafiados com extrato de larvas de R. sanguineus ocorreu a formação de eritema e 

enduração (caracterizado pela resposta do tipo DTH) após 24, 48 horas (Figura 1e 2). 

A saliva por sua vez, não foi capaz de induzir essa resposta, induzindo apenas uma 

resposta imediata com a formação de eritema durante a primeira hora após o desafio (Figura 

2). Após esse tempo a resposta induzida pela saliva foi igual à observada pela inoculação de 

PBS (controle negativo).  Esperava-se que a saliva induzisse uma resposta do tipo DTH mais 

forte e mais duradoura que o extrato de larvas, mas curiosamente, isso não foi observado, 

talvez pelo fato da saliva possuir diversas moléculas imunossupressoras e imunoreguladoras 

que estariam inibindo a resposta mediada por células (DTH).  
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Figura 1- Porcentagem de aumento da espessura da orelha de cinco cobaias 
sensibilizadas em diferentes tempos após a inoculação de extrato de larvas de R. 
sanguineus (orelha esquerda) e com PBS (orelha direita). 
 

 

 

zis        
Figura 2- Média da área no dorso do animal em diferentes tempos da enduração e/ou 
eritema em mm formado pela resposta do tipo DTH após a inoculação de extrato de 
larvas (EL) e saliva de R. sanguineus (R. sg) em cobaias sensibilizadas.  
 
 
 
 

Extrato de Larvas de R. 
sanguineus 
 
Saliva de R. sanguineus 
 
 
 

.Extrato de larvas de R. samguineus 

  o  PBS 
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4.2.2. Inoculação intradérmica do extrato de larvas de R. microplus em cobaias para 

avaliação da resposta cutânea tardia (DTH) 

 Para se confirmar que existem antígenos salivares semelhantes entre R. sanguineus e 

R. microplus, indicando que pode ocorrer imunidade cruzada entre ambos carrapatos, cinco 

cobaias foram infestadas duas vezes com larvas não alimentadas de R. sanguineus. Após 15 

dias da última infestação com R. sanguineus, as cobaias foram desafiadas no dorso, pela via 

intradérmica, com extrato de larvas de R. microplus, com extrato de larvas de R. sanguineus e 

com solução salina (PBS) como teste e controles positivo e negativo, respectivamente. 

  Foi confirmado em todos os animais testados que o extrato de larvas de R. microplus, 

assim como o de R. sanguineus, são capazes de induzir a formação de eritema e enduração 

(DTH) após 24, 48 horas. De forma interessante quando comparado com a inoculação com 

extrato de larvas de R. sanguineus, o extrato de R. microplus induz  significativamente uma 

resposta DTH mais forte 48 horas após o desafio (Figura 3). Apesar de não haver diferença 

significativa aos 24 horas do desafio com os dois extratos, as reações ao extrato de larvas de 

R. microplus se apresentaram macroscopicamente mais inflamadas que as ao extrato de larvas 

de R. sanguineus (Figura 4). Uma especulação para esse resultado talvez seja que o carrapato 

R. microplus possui menos antígenos anti-inflamatórios sendo secretado em sua saliva. Mas 

para se comprovar esta especulação deverá ser realizado o mesmo estudo da indução de DTH 

com o extrato de larvas de R. microplus em cobaias naive, nunca antes infestadas. 
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Figura 3- Média da área de eritema e/ou enduração em mm formado pela indução da 
resposta do tipo DTH após 24 e 48 horas da inoculação com o extrato de larvas (EL) de 
R. sanguineus e do R. microplus em cobaias sensibilizadas. * P<0,05, em relação ao extrato 
de larvas de R. sanguineus. 
 

 

 

 

A.   B.   C.   G.  

D.   E.    F.   H.  
 

Figura 4- Foto demonstrando ou não a indução da reação do tipo DTH no dorso de 
cobaias 24  horas após inoculação do: (A) extrato de larvas de R. sanguineus; (B) extrato de 
larvas de R. microplus; (C) PBS ou 48 horas após inoculação do: (D) extrato de larvas de R. 
sanguineus; (E) extrato de larvas de R. microplus; (F) PBS, (G e H) inoculação dos extratos e 
PBS nos diferentes tempos analisados, em uma cobaia sensibilizada com R. sanguineus por 
meio de infestações artificiais.  
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4.3. Imunotriagem de GIs de R. microplus por DNA plasmidial 

4.3.1. Produção e purificação dos DNAs plasmidiais 

Os GIs foram produzidos e purificados de culturas de bactérias E.coli conforme 

descrito na seção de materiais e métodos. A purificação dos GIs apresentou rendimento 

diferenciado de acordo com o GI e variou de aproximadamente 4 a 10 mg de DNA por cultura 

de afinidade utilizada. A purificação do DNA foi realizada em condições livres de LPS e sua 

quantificação em todas as amostras ficou abaixo de 0,01 unidades de endotoxina (EU)/mL 

(dados não mostrados). 

 

4.3.2. Inoculação intradérmica de DNA plasmidial codificando GIs de R. microplus em 

cobaias para avaliação da resposta cutânea tardia (DTH)  

Uma das formas de triagem de antígenos de carrapato R.  microplus clonados em vetor 

plasmidial (GIs) foi realizada  através da mensuração da área de eritema e/ou enduração 

(DTH) após 24, 48, 72 horas no sítio de cada inoculação dos GIs. 

Para tal, além do controle positivo com extrato de larvas de R. sanguineus, foram 

inoculados 14 GIs, e como controle negativo o vetor e/ou apenas o veículo de diluição (PBS). 

Como delineado nos materiais e métodos, os GIs foram inoculados pela via intradérmica a 

uma concentração de 1 ug/1ul no dorso de cobaias sensibilizadas com R. sanguineus. Talvez 

devido o uso de anestésicos não foi possível a visualização macroscopicamente da resposta 

imediata (observada após 1 hora do desafio); dado não mostrado.  

Conforme as Figuras 5, 6, e 7 e Tabela  5, quando comparados com o vetor, dez dos 

GIs testados induziram DTH após 24hs da inoculação e cinco não apresentaram diferença 

significativa com o controle negativo (SIGP-A07, SIGP-A12, SigP-D08 e SigP-F11; Figura 

7). Entretanto, após 48 horas onze GIs foram positivos para DTH (SIGP-A03, SIGP-A07 e 

SIGP-C03, SIGP-C06 e SIGP-D05, SIGP-F11, SIGP-G05 e SIGP-H02, Cem-A11, Cem-C10 
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e Cem-F09), quando comparados com o vetor, porém em menor intensidade quando 

comparado com a resposta após 24 horas. Após 48 horas os GIs SIGP-A12, SigP-D08 

continuaram a não induzir DTH e a resposta ao Cem-F12 negativou. Em relação ao tempo de 

72 horas após a inoculação, apenas 4 GIs apresentaram macroscopicamente alguma resposta 

(SigP-H02, Cem-A11, SIGP-A12, SIGP-D05). A Tabela 5 apresenta as observações das 

alterações macroscópicas realizadas após a inoculação dos 14 GIs e do vetor vazio após 24, 

48 e 72hs. 

 É importante ressaltar que as inoculações controles (PBS e principalmente o vetor 

vazio) não induziram respostas cutâneas relevantes, sugerindo que os GIs testados 

transfectaram as células locais e as proteínas, responsáveis pela indução das reações cutâneas, 

foram sintetizadas.  

 

 

 

A.   B.   C.   D.    

                                                    E.   F.   G.   H.  
 
Figura 5- Foto retirada de uma cobaia sensibilizada com R. sanguineus após 24 horas no 
local da inoculação dos GIs de R. microplus e do vetor plasmidial vazio. (A) inoculação 
dos GIs; SIG-A03, SIG-A07, SIG-A12, SIG-A03, SIG-C06, SIG-D05, (B) SIG-A03; (C) 
SIG-A07; (D) SIG-A12; (E) SIG-A03; (F) SIG-C06; (G) SIG-D05; (H) vetor plasmidial 
vazio. 
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Figura 6- Foto retirada de uma cobaia sensibilizada com R. sanguineus após 24 horas no 
local da inoculação dos GIs de R. microplus e do extrato de larvas de R. sanguineus. (A) 
SIG-D08 (B) SIG-F11, (C) SIG-G05, (D) SIG-H02, (E) Cem-A11, (F) Cem-C10, (G) Cem-
F09, (H) Cem-F12 e (I) extrato de larva como controle positivo.  
 
 
 
 

 
Figura 7- Média da área de eritema e/ou enduração em mm formado pela indução da 
DTH mm, após 24 e 48 horas da inoculação dos GIs de R. microplus e vetor plasmidial 
vazio em cobaias sensibilizadas. * P<0,05, em relação ao vetor. 
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Tabela 5- Detecção macroscópica da reação cutânea tardia em resposta a 14 GIs 
inoculados em cobaias sensibilizadas nos diferentes tempos. 
 
 

GIs 
 

24 horas após a 
inoculação 

48 horas após a 
inoculação 

72 horas após a 
inoculação 

SIGP-A03 
médio eritema, 
leve enduração leve eritema - 

SIGP-A07 leve eritema leve eritema - 

SIGP-A12 
médio eritema, 
leve enduração 

médio eritema 
leve enduração leve eritema 

SIGP-C03 leve eritema - - 

SIGP-C06 leve eritema leve eritema - 

SIGP-D05 
médio eritema 

média enduração 
médio eritema 
leve enduração leve eritema 

SigP-D08 leve eritema - - 

SigP-F11 médio eritema discreto eritema - 

SigP-G05 médio eritema leve  eritema - 

SigP-H02 
médio eritema, leve 

enduração médio eritema discreto eritema 

Cem-A11 
forte eritema, leve 

enduração 
leve eritema, leve 

enduração leve enduração 

Cem- C10 médio eritema leve eritema - 

Cem-F09 médio eritema discreto eritema - 

Cem-F12 médio eritema - - 

Vetor leve eritema - - 

Extrato de 
larvas R. 
sanguineus 

médio eritema, 
média enduração 

forte eritema, 
forte enduração 

médio eritema, 
média enduração 
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4.4. Triagem de GIs de R. microplus por meio de imunizações com DNA plasmidial para 

determinar a composição de uma vacina multigênica contra R. sanguineus 

Para avaliar se e quais GIs poderiam interferir na biologia do artrópode R. sanguineus, 

após 3 dias da coleta do soro controle (animais “naive”), cinco grupos de camundongos foram 

vacinados, ou não, com 14 GIs de R. microplus.  

 

4.4.1. Vacinações com DNA codificando GIs individuais de R. microplus em 

camundongos nunca antes infestados   

4.4.1.1. Primeiro grupo de camundongos vacinados  

 O primeiro grupo de experimentos era composto por camundongos vacinados com 

os GIs SigP-H02 ou Cem-F12 e por camundongos controles que foram vacinados com o vetor 

(vetor plasmidial vazio VR2001) ou que não foram vacinados. Os camundongos vacinados 

com SigP-H02 ou Cem-F12 foram desafiados com 4 pares de carrapatos R. sanguineus, e os 

camundongos vacinados com o vetor e os não vacinados (naive) foram desafiados com 2 

pares de carrapatos. Após o desafio com os carrapatos, a infestação foi acompanhada 

diariamente até o seu final (cerca de 12 a 15 dias de infestação). 

 O primeiro parâmetro parasitológico analisado entre os carrapatos liberados sobre o 

camundongo foi o período de fixação dos parasitas. Não foram observadas diferenças 

significativas nos três e cinco primeiros dias após a liberação dos carrapatos, os quais estavam 

por sua grande maioria não fixados em todos os grupos de estudo (animais vacinados ou não). 

Embora não significativo e de quantificação difícil, é válido ressaltar que os camundongos 

vacinados com Cem-F12, possuiam carrapatos em sua grande maioria com alta mobilidade, 

portanto, não fixos na pele do hospedeiro, como nos outros grupos.  

 Segundo a classificação geral obtida da biblioteca de cDNA, o Cem-F12 é um  gene 

que codifica proteínas relacionadas ao cemento (provável função de fixação), bem como 
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proteínas ricas em glicina e talvez de alguma forma a vacinação com esse GI poderia estar 

dificultando o início da fixação do artrópode.  

 Passado sete dias após a liberação dos adultos, alguns carrapatos começaram a se 

alimentar (visualizado pelo ingurgitamento da fêmea) nos camundongos vacinados com vetor 

ou não vacinados, enquanto que os carrapatos provenientes de animais vacinados com SigP-

H02 e Cem-F12 apresentaram um retardamento no ingurgitamento apresentando-se quase que 

em sua totalidade apenas fixos. Este resultado talvez possa ser devido ao fato de haver mais 

carrapatos competindo pelo mesmo sítio de fixação nesses animais (4 pares de carrapatos) 

quando comparado como os animais vacinados com o vetor e não vacinados, que possuíam 

apenas 2 pares de carrapatos. 

  Após nove dias da infestação, as fêmeas ingurgitadas que estavam completamente 

alimentadas se soltaram para ovipostura e foram então retiradas das câmaras fixas nos 

camundongos vacinados com vetor, ou não vacinados. Havia menor quantidade de fêmeas 

ingurgitadas nos camundongos vacinados com SigP-H02; os carrapatos dos camundongos 

vacinados com Cem-F12 se apresentavam com um tamanho pequeno ou médio de 

ingurgitamento e nenhuma fêmea estava completamente ingurgitada. Embora não 

siginificativo esse dado indica que esse GI causa um retardamento no tempo de fixação e na 

refeição destes carrapatos (Figura 8). 

 Até o décimo segundo dia após a infestação foram coletadas fêmeas ingurgitadas em 

todos os grupos, entretanto comparando os grupos vacinados com Cem-F12 e SigP-H02, 

observou-se um número menor de fêmeas ingurgitadas nos camundongos SigP-H02, um gene 

que codifica proteína similar a ligante de imunoglobulina. Sendo assim, discartamos a 

possibilidade de competição dos artrópodes pelo sítio de fixação e concluímos que o GI SigP-

H02 parece realmente afetar de alguma forma o ingurgitamento das fêmeas. Mais um dado 

interessante é que os animais vacinados com o SigP-H02, apresentaram uma mudança no 
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comportamento após a infestação se mantendo mais estressados e coçando-se que os outros 

grupos analizados. 

 

Figura 8- Efeito na infestação com carrapatos adultos de R. sanguineus em 
camundongos Balb/c vacinados com GIs SigP-H02, Cem-F12 de R. microplus. Os 
camundongos foram vacinados através de gene gun ou não com os GIs; SigP-H02, Cem-F12 
e com o vetor plasmidial vazio. (N=10 animais para cada grupo de animais). Após 18 dias da 
terceira imunização os camundongos foram desafiados com 4 pares de carrapatos adultos de 
R. sanguineus (SigP-H02 and Cem-F12) ou com 2 pares de carrapatos (não vacinados ou 
vacinados com o vetor plasmidial vazio). O primeiro ponto e o segundo do gráfio (5 e 7 dias ) 
representa a porcentagem de carrapatos fixos no hospedeiro, os pontos subsequentes indicam 
a porcentagem acumulativa de fêmeas ingurgitadas que se desprenderam da pele do 
hospedeiro para iniciar a ovipostura. O símbolo (*) demonstra a diferença estatística do 
número de carrapatos fixos no hospedeiro comparado com o controle (não imunizado) 
determinado pelo teste t de Student (P<0,05) e a diferença do número de fêmeas que 
completaram sua alimentação determinada pelo teste qui-quadrado ou teste exato de Fisher 
(P<0,05). 
 
   

 De fato, no final da infestação (14 dias após o desafio com os artrópodes), o número 

de fêmeas ingurgitadas recuperadas foi diferente entre os grupos estudados, entretanto apenas 

a imunização com o SigP-H02  apresentou algum efeito, embora sem significância estatística, 

interferindo assim no número de fêmeas ingurgitadas (Figura 8). Em seguida as fêmeas foram 

mantidas em laboratório dentro de estufa, para que seus parâmetros reprodutivos fossem 

avaliados.  

Como mostra a Figura 9 A e B, bem como a  Tabela 6 também não houve diferença no 

peso médio das fêmeas ingurgitadas e o peso médio das massas de ovos produzidos por essas  
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fêmeas ingurgitadas nos animais vacinados ou não. Os valores observados para o controle, 

vetor, SigP-H02 e Cem-F12 foram respectivamente 0,071g ± 0,007, 0,088g ± 0,011,  0,077g ± 

0,007, 0,076g ± 0,003. 

 

(A)                                                                      (B) 

              
Figura 9- Efeito dos GIs SigP-H02 e Cem-F12 no peso médio das fêmeas de R. 
sanguineus e na massa de ovos proveniente dessas fêmeas alimentadas. Os carrapatos 
foram acompanhados durante todo o período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram 
recuperadas para avaliação dos parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para 
ovipostura. Imediatamente após seu desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi 
determinado (A) e após a ovipostura, o peso da massa de ovos proveniente das fêmeas 
alimentadas foi obtido (B). As barras representam o peso médio das fêmeas alimentadas e das 
massas de ovos (g) Os símbolos representam as diferenças estatísticas em relação ao grupo 
controle determinado pelo teste t de Student (*P<0.05). 
 

 

Em relação ainda aos parâmetros reprodutivos dos carrapatos, o SigP-H02, Cem-F12  

e o vetor também não causaram nenhum efeito no índice de eficiência reprodutiva (IER) das 

fêmeas ingurgitadas, como descrito na seção de materiais e métodos este índice foi obtido 

pela razão entre o peso da massa de ovos e o peso das fêmeas alimentadas (Figura 10 A). Esse 

índice pode ser interpretado como sendo a taxa de conversão do peso do sangue (ingerido pela 

fêmea) em massa de ovos. Os valores médios ± SEM observados em cada grupo estão 

apresentados na Tabela 6. Com relação ao tempo médio para eclosão das larvas, nenhuma das 

imunizações deste grupo (dois GIs e Vetor), apresentou diferença comparado com o controle, 
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mantendo em todos os grupos o tempo de médio de aproximadamente 32 dias para eclosão 

(Tabela 6).  

 Essas imunizações não tiveram nenhum efeito nos outros parâmetros analisados (taxa 

de eclosão e sobrevivência das larvas), mantendo em todos os grupos a taxa de 98 % de 

eclosão das larvas (Figura 10 B). E o tempo médio de sobrevida dessas larvas variou de 63 a 

65 dias, conforme representado Tabela 6.  

Esses resultados nos indicam que os carrapatos provenientes de animais vacinados 

com o vetor se comportaram da mesma forma que os artrópodes alimentados em animais não 

vacinados (controle), e que o GI  SigP-H02, quando comparado com o controle diminuiu, 

embora não significativamente, o número de fêmeas que conseguiram terminar sua refeição. 

 

(A)                                                                        (B)  

          
Figura 10- Efeito dos GIs SigP-H02 e Cem-F12 no indíce reprodutivo das fêmeas e na 
taxa de eclosão das larvas.  Os carrapatos foram acompanhados durante todo o período de 
alimentação e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos parâmetros 
reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado e após a ovipostura, o peso 
da massa de ovos proveniente das fêmeas alimentadas foi obtido. Em seguida, o IER foi 
calculado através da razão entre o peso da massa de ovos (g) e o peso da respectiva fêmea 
ingurgitada (g) multiplicado por 100 (A). As massas de ovos foram observadas diariamente e 
o período (em dias) para se determinar o tempo para a eclosão das larvas (d), observado na 
Tabela 6. Após a completa eclosão das larvas, a estimativa da taxa de eclosão das larvas (%) 
foi realizada independentemente por quatro pessoas treinadas “a olho nú” (B). Os símbolos 
representam diferenças estatísticas em relação ao grupo controle determinado pelo teste t de 
Student (*P<0.05).  
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4.4.1.2. Segundo grupo de camundongos vacinados 

 O segundo grupo de camundongos foi vacinado ou não com os GIs SigP-A03, SigP-

C06 e SigP-F11 e todos foram desafiados com 3 pares de carrapatos R. sanguineus. Foi 

notado primeiramente que no quinto dia após a infestação não houve nenhuma diferença 

estatísticamente significativa em relação ao número de carrapatos fixos entre os animais não-

vacinados e os vacinados com dois GIs; SigP- A03 e SigP-C06. A exceção ficou apenas para 

o grupo imunizado com o GI SigP-A12 (Figura 11 e Tabela 6) em que essa diferença foi 

relevante (P=0,02). 

 Passados sete e nove dias de infestação nenhuma diferença significativa foi observada 

entre os grupos quanto ao número de fêmeas que iniciaram e completaram sua refeição. 

Embora não significativo, é válido ressaltar que durante sete e nove dias de infestação, não 

havia nenhum carrapato ingurgitando (se alimentando) nos camundongos vacinados com 

SigP-C06, demonstrando que provavelmente esse GI interfere na alimentação do parasita, 

levando a um retardamento de pelo menos 1 dia do início do ingurgitamento nas fêmeas deste 

grupo (Figura 11). 

 Outro parâmetro analisado entre os artrópodes foi o número de fêmeas completamente 

alimentadas. Comparando camundongos vacinados com SigP-C06 e SigP-A12 com o grupo 

não-vacinado observou-se, porém de forma não significativa, um menor número de fêmeas 

ingurgitadas (Figura 11 e Tabela 6). 
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Figura 11- Efeito na infestação com carrapatos adultos de R. sanguineus em 
camundongos Balb/c vacinados com GIs SigP-A03, SigP-C06 e SigA-12 de R.  microplus. 
Os camundongos foram vacinados através de gene gun ou não com os GIs, SigP-A03, SigP-
C06, SigP-A12 (N= 9 animais para o controle, e para o SigP-A03 N= 10 animais para 
SiPA12, N= 11 animais para SigP-C06). Após 18 dias da terceira imunização todos os 
camundongos foram desafiados com 3 pares de carrapatos adultos de R. sanguineus. O 
primeiro ponto e o segundo (5-7 dias) do gráfio representa a porcentagem de carrapatos fixos 
no hospedeiro, os pontos subsequentes indicam a porcentagem acumulativa de fêmeas 
ingurgitadas que se desprenderam da pele do hospedeiro para iniciar a ovipostura. O símbolo 
(*) demonstra a diferença estatística do número de carrapatos fixos no hospedeiro comparado 
com o controle (não imunizado) determinado pelo teste t de Student (P<0,05) e a diferença do 
número de fêmeas que completaram sua alimentação determinada pelo teste qui-quadrado ou 
teste exato de Fisher (P<0,05). 
 

 

  Em seguida, as fêmeas foram avaliadas com relação ao seu peso médio do 

ingurgitamento e ao peso da massa de ovos produzido por elas, não sendo observada diferença 

significativa entre todos os grupos analisados (Figura 12 A e B, e Tabela 6). Entretanto 

ocorreu uma redução de aproximadamente 26% no peso médio da massa de ovos das fêmeas 

ingurgitadas em animais vacinados com SigP-A12,  conforme representado na Tabela 6; os 

valores observados foram aproximadamente 0,056g ± 0,01 para o SigP A12  e 0,076g ± 0,003 

para o grupo não imunizado. 
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 (A)                                                                         (B)  

              
Figure 12- Efeito dos GIs SigP-A03, SigP-C06 e SigP-A12 no peso médio das fêmeas de 
R. sanguineus e nas massas de ovos proveniente das fêmeas alimentadas. Os carrapatos 
foram acompanhados durante todo o período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram 
recuperadas para avaliação dos parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para 
ovipostura. Imediatamente após seu desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi 
determinado (A) e após a ovipostura, o peso da massa de ovos proveniente das fêmeas 
alimentadas foi obtido (B). As barras representam o peso médio das fêmeas alimentadas e das 
massas de ovos (g) Os símbolos representam diferenças estatísticas em relação ao grupo 
controle determinado pelo teste t de Student (*P<0.05). 
 
 
 O índice de eficiência reprodutiva (IER) quando comparado com o grupo controle 

(não-vacinado) foi reduzido apenas nos artrópodes alimentados em animais vacinados com 

SigP-A12 (P= 0,007), sugerindo que este GI teve um efeito mais acentuado sobre a 

ovipostura das fêmeas do que sobre o peso de ingurgitamento, como é possível observar na 

Figura 13 A e na Tabela 6. 

 Com relação ao tempo médio para eclosão das larvas, o SigP-A12 também mostrou 

uma diferença significativa, aumentando aproximadamente 2 dias o período de eclosão 

(Tabela 6). Quanto à taxa de eclosão, foi possível observar uma redução significativa desse 

parâmetro em relação ao controle em dois dos GIs estudados (SigP-C06 e SigP-A12), os quais 

se mostraram em aproximadamente 87% e  75% (P= 0,01 e P= 0,02), conforme, demonstrado 

na Figura 13 B e Tabela 6. 
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 Finalmente, o tempo de sobrevivência das larvas foi negativamente afetado pela 

imunização com os SigP-A03, SigP-C06 e SigP-A12 (P= 0,003, P!0,001 e P! 0,001). Em 

relação ao controle essas sobreviveram 13, 17 e 29 dias respectivamente a menos (Tabela 6). 

 

(A)                                                                          (B) 

              
Figura 13- Efeito dos GIs SigP-A03, SigP-C06 e SigP-A12 no indíce reprodutivo das 
fêmeas e na taxa de eclosão das larvas. Os carrapatos foram acompanhados durante todo o 
período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos 
parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado e após a ovipostura, o peso 
da massa de ovos proveniente das fêmeas alimentadas foi obtido. Em seguida, o IER foi 
calculado através da razão entre o peso da massa de ovos (g) e o peso da respectiva fêmea 
ingurgitada (g) multiplicado por 100 (A). As massas de ovos foram observadas diariamente e 
o período (em dias) para se determinar o tempo para a eclosão das larvas (d), observado na 
Tabela 6. Após a completa eclosão das larvas, a estimativa da taxa de eclosão das larvas (%) 
foi realizada independentemente por quatro pessoas treinadas “a olho nú” (B). Os símbolos 
representam diferenças estatísticas em relação ao grupo controle determinado pelo teste t de 
Student (*P<0.05).   
 
 
4.4.1.3. Terceiro grupo de camundongos vacinados 

 Foi observado que o número de carrapatos fixos no quinto dia, o número de parasitas 

que iniciaram sua refeição no sétimo dia, e também o número de carrapatos que completaram 

sua refeição no nono dia após a infestação com 3 pares do artrópode realmente não diferiu 

significamente entre os grupos analisados (animais vacinados com SigP-A07, SigP- D05 e 

SigP-F11 e não vacinados). E mesmo não apresentando diferença significativa até o 
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penúltimo dia de infestação os animais vacinados com SigP-D05 apresentaram um menor 

número de carrapatos em todos os períodos analisados durante a infestação culminando com 

uma diminuição significativa no último dia quando apenas 10% das  fêmeas conseguiram 

completar sua refeição (P!0,001; Figura 14 e Tabela 6). 

 

 
Figura 14- Efeito na infestação com carrapatos adultos de R. sanguineus em 
camundongos Balb/c vacinados com GIs SigP-A07, SigP- D05 e SigP-F11 de R. 
microplus. Os camundongos foram vacinados através de gene gun ou não com os GIs, SigP-
A07, SigP-D05 and SigP-F11. (N= 9 animais para o controle, e para SigP-A07, N= 10 
animais para SiP-D05 e para SigP-F11). Após 18 dias da terceira imunização todos os 
camundongos foram desafiados com 3 pares de carrapatos adultos de R. sanguineus. O 
primeiro ponto (5-7 dias) do gráfio representa a porcentagem de carrapatos fixos no 
hospedeiro, os pontos subsequentes indicam a porcentagem acumulativa de fêmeas 
ingurgitadas que se desprenderam da pele do hospedeiro para iniciar a ovipostura. O símbolo 
(*) demonstra a diferença estatística do número de carrapatos fixos no hospedeiro comparado 
com o controle (não imunizado) determinado pelo teste t de Student (P<0,05) e a diferença do 
número de fêmeas que completaram sua alimentação determinada pelo teste qui-quadrado ou 
teste exato de Fisher (P<0,05). 
 

 

 Também não foi notado nenhum efeito significativo no peso médio das fêmeas 

ingurgitadas e no peso médio da massa de ovos, entre os grupos avaliados (Figuras 15 A e B). 

Porém pode-se ressaltar que ocorreu uma redução de aproximadamente 21 e 27% na média da 

massa de ovos das fêmeas ingurgitadas em camundongos vacinados com os GIs, SigP-D05 e 
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SigP-F11, nos quais, os valores observados foram  de 0,058g ± 0,01, 0,054g ± 0,01 

respectivamente para os GIs e de 0,073g ± 0,00 para o controle (Tabela 6). 

 

(A)                                                                         (B  

            
Figura 15- Efeito dos GIs SigP-A07, SigP- D05 e SigP-F11 no peso médio das fêmeas de 
R. sanguineus e nas nassas de ovos proveniente das fêmeas alimentadas. Os carrapatos 
foram acompanhados durante todo o período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram 
recuperadas para avaliação dos parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para 
ovipostura. Imediatamente após seu desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi 
determinado (A) e após a ovipostura, o peso da massa de ovos proveniente das fêmeas 
alimentadas foi obtido (B). As barras representam o peso médio das fêmeas alimentadas e das 
massas de ovos (g) Os símbolos representam diferenças estatísticas em relação ao grupo 
controle determinado pelo teste t de Student (*P<0.05). 
 

Quanto a outros parâmetros reprodutivos, o GI SigP-F11, que pode possuir atividade 

anti-inflamatória (Tabela 4), reduziu significativamente, quando comparado com o grupo não 

vacinado, o IER das fêmeas alimentadas em animais vacinados com esse GI (P= 0,01; Figura 

16 A e Tabela 6). Esses resultados demonstram que o SigP-F11, assim como o SigP-A12 (do 

segundo grupo de animais vacinados), tiveram um efeito mais acentuado sobre a ovipostura 

das fêmeas do que sobre peso de ingurgitamento, uma vez que os IER mostraram-se reduzidos 

significantemente.  

Com relação ao tempo médio para eclosão das larvas, não houve diferença 

significativa entre os grupos analisados (Tabela 6), porém a imunização com o SigP-F11 

levou a uma redução significante na taxa de eclosão das larvas (P! 0,001). Esta taxa de 
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eclosão foi de 79, 64 e 59 % para os vacinados com SigP-A07, SigP-D05 e SigP-F11, 

respectivamente (Figura 16 B e Tabela 6). Além disso, a imunização com o SigP-F11 

culminou com uma diminuição significante de 12 dias na sobrevida dos artrópodes (P= 0,04; 

Tabela 6). Esses dados mostram que o SigP-F11 afeta de alguma maneira os parâmetros 

reprodutivos dos carrapatos, tal como a taxa de conversão do peso da fêmea  em massa de 

ovos (IER), a taxa de eclosão das larvas e o tempo de sobrevida das larvas. 

 

(A)                                                                              (B)        

 

          
Figura 16- Efeito dos GIs SigP-A07, SigP- D05 e SigP-F11 no indíce reprodutivo das 
fêmeas e na taxa de eclosão das larvas.  Os carrapatos foram acompanhados durante todo o 
período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos 
parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado e após a ovipostura, o peso 
da massa de ovos proveniente das fêmeas alimentadas foi obtido. Em seguida, o IER foi 
calculado através da razão entre o peso da massa de ovos (g) e o peso da respectiva fêmea 
ingurgitada (g) multiplicado por 100 (A). As massas de ovos foram observadas diariamente e 
o período (em dias) para se determinar o tempo para a eclosão das larvas (d), observado na 
Tabela 6. Após a completa eclosão das larvas, a estimativa da taxa de eclosão das larvas (%) 
foi realizada independentemente por quatro pessoas treinadas “a olho nú” (B). Os símbolos 
representam diferenças estatísticas em relação ao grupo controle determinado pelo teste t de 
Student (*P<0.05). 
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4.4.1.4 Quarto grupo de camundongos vacinados 

 Durante o quinto e sétimo dias de infestação com os 3 pares de artrópodes, não 

ocorreu nenhuma diferença significativa no número de carrapatos fixos e também no número 

de fêmeas que iniciaram sua refeição entre os animais vacinados com SigP-C03, SigP-D08 e 

Cem-F09 e não vacinados (Figura 17). No nono dia também não ocorreu nenhuma diferença 

significativa quanto ao número de fêmeas que completaram seu ingurgitamento. Após esse 

período animais vacinados com SigP-D08 não apresentaram nenhuma fêmea ingurgitada, 

enquanto que todos os outros grupos analisados já possuíam fêmeas completamente 

alimentadas que já tinham se desprendido de seu hospedeiro para iniciar a ovipostura. O SigP-

D08  codifica proteína relacionada a atividade anti-coagulante (Tabela 4). A falta desta 

atividade no artrópode pode ter prejudicado sua alimentação, e apenas uma fêmea conseguiu 

completar sua refeição nos animais vacinados. Essa diminuição levou a uma diferença 

significativa quando comparado com oito carrapatos completamente ingurgitados nos animais 

não vacinados (P=0,03), como mostra Figura 17 e Tabela 6. 

                              
Figure 17- Efeito na infestação com carrapatos adultos de R. sanguineus em 
camundongos Balb/c vacinados com GIs SigP-C03, SigP-D08 e Cem-F09 de R. 
microplus. Os camundongos foram vacinados através de gene gun ou não com os GIs, SigP-
03, SigP-D08 and Cem-F09. (N= 10 animais para todos os grupos). Após 18 dias da terceira 
imunização todos os camundongos foram desafiados com 3 pares de carrapatos adultos de R. 
sanguineus. O primeiro e o segundo ponto (5-7 dias) do gráfio representa a porcentagem de 
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carrapatos fixos no hospedeiro, os pontos subsequentes indicam a porcentagem acumulativa 
de fêmeas ingurgitadas que se desprenderam da pele do hospedeiro para iniciar a ovipostura. 
O símbolo (*) demonstra a diferença estatística do número de carrapatos fixos no hospedeiro 
comparado com o controle (não imunizado) determinado pelo teste t de Student (P<0,05) e a 
diferença do número de fêmeas que completaram sua alimentação determinada pelo teste qui-
quadrado ou teste exato de Fisher (P<0,05). 
 

 Como é possível observar na Figura 18A e B, o peso das fêmeas ao final do 

ingurgitamento e o peso da massa de ovos foram significantemente diminuídos nos 

hospedeiros vacinados com o Cem-F09 (P= 0,05 e P= 0,003, respectivamente). Além disso, 

não foi possível realizar testes estatísticos para carrapatos provenientes de camundongos 

vacinados com o SigP-D08, devido ao fato de que apenas uma fêmea conseguiu completar sua 

alimentação. Mas quando comparamos os valores dos pesos, fica nítido que além de 

prejudicar fortemente a alimentação, esse GI (SigP-D08) também prejudica a oviposição do 

carrapato, levando a uma diminuição do peso da fêmea ingurgitada e da massa de ovos 

quando comparado com o grupo controle (não imunizado). Os valores observados para o peso 

do ingurgitamento e massa dos ovos foram 0,084g e 0,039g para o SigP-D08 e 0,155g  e 

0,084g para o controle, respectivamente. Também notou-se que quando comparado com os 

hospedeiros vacinados o SigP-D08 levou a uma maior diminuição na massa de ovos (56%), 

enquanto que os vacinados com o SigP-C03 e Cem-F09 diminuíram aproximadamente 21 e 

26 % (Tabela 6). 
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(A)                                                                             (B) 

                                

         
Figura 18- Efeito dos GIs, SigP-C03, SigP-D08 e Cem-F09 no peso médio das fêmeas de 
R. sanguineus e nas massas de ovos proveniente das fêmeas alimentadas. Os carrapatos 
foram acompanhados durante todo o período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram 
recuperadas para avaliação dos parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para 
ovipostura. Imediatamente após seu desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi 
determinado (A) e após a ovipostura, o peso da massa de ovos proveniente das fêmeas 
alimentadas foi obtido (B). As barras representam o peso médio das fêmeas alimentadas e das 
massas de ovos (g) Os símbolos representam diferenças estatísticas em relação ao grupo 
controle determinado pelo teste t de Student (*P<0.05).  
 

  O índice reprodutivo (IER) dos carrapatos alimentados em animais vacinados com 

SigP-C03 e Cem-F09 diminuiu significantemente quando comparado com o índice dos 

alimentados em animais não vacinados (P = 0,01 e P= 0,005). O IER ficou em torno de 49 e 

50% nos vacinados, e 58% no controle (Figura 19A e Tabela 6). Mesmo não sendo possível 

aplicar nenhum teste estatístico, pelo fato do GI SigP-D08 ter afetado significantemente o 

número de fêmeas que conseguiram completar sua refeição (apenas uma fêmea ingurgitada), 

conforme já exposto, a porcentagem do índice reprodutivo também se manteve reduzido 

(46%; Tabela 6). 

 Como apresentado na Tabela 6 e Figura 19 B, nenhum grupo vacinado  afetou 

negativamente o tempo médio para a eclosão das larvas, mas o SigP-D08 afetou 

significantemente a taxa de eclosão das larvas (P! 0,001) e apenas 47% das larvas foi capaz 

de eclodir. 
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 Embora o SigP-C03 tenha prejudicado significantemente o IER, o Cem-F09 tenha 

diminuído significantemente o peso das fêmeas ingurgitadas e massa de ovos destas fêmeas, 

levando a uma diminuição do IER e o SigP-D08 tenha afetado significantemente a capacidade 

das fêmeas completarem sua refeição, levando a uma diminuição do peso e massa das fêmeas, 

culminando a redução no IER e também na taxa de eclosão das larvas, nenhum destes GIs 

quando comparado com o controle, alteraram o tempo de sobrevida das larvas que 

permaneceram vivas aproximadamente 30 dias (Tabela 6). 

(A)                                                                               (B)                      

            
Figura 19- Efeito dos GIs, SigP-C03, SigP-D08 e Cem-F09 no indíce reprodutivo das 
fêmeas e na taxa de eclosão das larvas.  Os carrapatos foram acompanhados durante todo o 
período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos 
parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado e após a ovipostura, o peso 
da massa de ovos proveniente das fêmeas alimentadas foi obtido. Em seguida, o IER foi 
calculado através da razão entre o peso da massa de ovos (g) e o peso da respectiva fêmea 
ingurgitada (g) multiplicado por 100 (A). As massas de ovos foram observadas diariamente e 
o período (em dias) para se determinar o tempo para a eclosão das larvas (d), observado na 
Tabela 6. Após a completa eclosão das larvas, a estimativa da taxa de eclosão das larvas (%) 
foi realizada independentemente por quatro pessoas treinadas “a olho nú” (B). Os símbolos 
representam diferenças estatísticas em relação ao grupo controle determinado pelo teste t de 
Student (*P<0.05). 
 

 

4.4.1.5. Quinto e último grupo de camundongos vacinados 

No quinto, sétimo e nono dia de infestação com 3 pares de carrapatos adultos não foi 

constatada nenhuma diferença entre os grupos vacinados ou não com SigP-G05, Cem-A11, 
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Cem-C10. No entanto, quando se compara este quinto grupo de experimentos com os outros 

grupos anteriores, nota-se uma diminuição significativa no número de carrapatos entre os 

grupos controles (não vacinados), principalmente na quantidade de fêmeas que conseguiram 

completar sua refeição. Devido ao fato desse experimento ter sido realizado em meses 

diferentes, esta diminuição provavelmente ocorreu devido à variância de temperatura e 

umidade já que é bem sabido que esses parâmetros influênciam vários parâmetros das fases 

não-parasitária e/ou parasitária do R. sanguineus (BELLATO, 1997; KOCH, 1986).  

É válido ressaltar que no nono dia de infestação o grupo controle deste experimento 

(não vacinado) já possuía duas fêmeas se alimentando, enquanto que entre os carrapatos dos 

camundongos vacinados com o SigP-G05 não havia nenhuma fêmea nessa fase de 

alimentação, demonstrando que este GI, que é anti-microbiano segundo a anotação das 

bibliotecas (Tabela 4), prejudicou de alguma forma o início da alimentação desses parasitas e 

apenas no décimo primeiro dia de infestação (tardiamente quando comparados com os outros 

grupos) uma única fêmea conseguiu completar seu ingurgitamento (Figura 20 e Tabela 6). 

                                     
Figura 20- Efeito na infestação com carrapatos adultos de R. sanguineus em 
camundongos Balb/c vacinados com GIs SigP-G05, Cem-A11, Cem-C10 de R. microplus. 
Os camundongos foram vacinados através de gene gun ou não com os GIs, SigP-G05, Cem-
A11, Cem-C10 (N= 10 animais para todos os grupos). Após 18 dias da terceira imunização 
todos os camundongos foram desafiados com 3 pares de carrapatos adultos de R. sanguineus. 
O primeiro e o segundo ponto (5-7 dias) do gráfio representa a porcentagem de carrapatos 
fixos no hospedeiro, os pontos subsequentes indicam a porcentagem acumulativa de fêmeas 
ingurgitadas que se desprenderam da pele do hospedeiro para iniciar a ovipostura. O símbolo 
(*) demonstra a diferença estatística do número de carrapatos fixos no hospedeiro comparado 
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com o controle (não imunizado) determinado pelo teste t de Student (P<0,05) e a diferença do 
número de fêmeas que completaram sua alimentação determinada pelo teste qui-quadrado ou 
teste exato de Fisher (P<0,05). 
   

Também foi notado que nenhum dos genes relacionados à fixação do parasita 

(cemento) deste último experimento causaram grandes prejuízos à biologia do carrapato, 

apenas o Cem-A11 culminou com uma única fêmea ingurgitada (Figura 20). E mesmo quando 

nenhum teste estatístico se aplica (porque há uma única fêmea) observamos uma diminuição 

no peso das fêmeas ingurgitadas quando comparados com o controle, ficando em torno de 

0,103; 0,05 e 0,114g, para o SigP-G05, Cem-A11 e Cem-C10, e 0,141g para o controle, 

respectivamente (Figura 21 A, e Tabela 6).  Como mostra a Figura 21 B e a Tabela 6 esses 

GIs quando comparados com o controle prejudicaram a ovipostura das fêmeas, diminuindo a 

massa de ovos em 44, 71 e 25 %, respectivamente.  

 (A)                                                                           (B) 

          
 

Figura 21- Efeito dos GIs, SigP-G05, Cem-A11, Cem-C10 no peso médio das fêmeas de 
R. sanguineus e nas nassas de ovos proveniente das fêmeas alimentadas. Os carrapatos 
foram acompanhados durante todo o período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram 
recuperadas para avaliação dos parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para 
ovipostura. Imediatamente após seu desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi 
determinado (A) e após a ovipostura, o peso da massa de ovos proveniente das fêmeas 
alimentadas foi obtido (B). As barras representam o peso médio das fêmeas alimentadas e das 
massas de ovos (g) Os símbolos representam diferenças estatísticas em relação ao grupo 
controle determinado pelo teste t de Student (*P<0.05). 
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Mesmo sendo estatisticamente inviável de se demonstrar, foi possível notar também 

que os GIs SigP-G05 e Cem-A11 prejudicaram os índices reprodutivos desses carrapatos, 

mantendo-se em 44 e 48% enquanto que o grupo não vacinado chegou a 58% (Figura 22 A e 

Tabela 6). Posteriormente quando foi avaliado o tempo médio para a eclosão das larvas 

(Tabela 6) observou-se que nenhum dos GIs deste grupo foi capaz de influenciar esse tempo. 

Quanto à taxa de eclosão das larvas, os mesmos GIs SigP-G05 e Cem-A11 se mostraram 

prejudiciais à eclosão (P=0,004) porque apenas 46 e 15% das larvas foram capazes de eclodir 

(Figura 22 B e Tabela 6).  Finalmente, o tempo de sobrevivência das larvas foi avaliado e 

embora SigP-G05 e Cem-A11 prejudicaram de alguma forma a biologia e a reprodução dos 

carrapatos pela diminuição do número de fêmeas ingurgitadas, diminuição do peso e massa 

das fêmeas e diminuição do IER, culminando com uma redução significativa da eclosão das 

larvas, o tempo de sobrevida dessas larvas não foi alterado quando comparado com o grupo 

controle (Tabela 6).  

(A)                                                                                (B) 

          
Figura 22- Efeito dos GIs SigP-G05, Cem-A11, Cem-C10 no indíce reprodutivo das 
fêmeas e na taxa de eclosão das larvas. Os carrapatos foram acompanhados durante todo o 
período de alimentação e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos 
parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado e após a ovipostura, o peso 
da massa de ovos proveniente das fêmeas alimentadas foi obtido. Em seguida, o IER foi 
calculado através da razão entre o peso da massa de ovos (g) e o peso da respectiva fêmea 
ingurgitada (g) multiplicado por 100 (A). As massas de ovos foram observadas diariamente e 
o período (em dias) para se determinar o tempo para a eclosão das larvas (d), observado na 
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Tabela 6. Após a completa eclosão das larvas, a estimativa da taxa de eclosão das larvas (%) 
foi realizada independentemente por quatro pessoas treinadas “a olho nú” (B). Os símbolos 
representam diferenças estatísticas em relação ao grupo controle determinado pelo teste t de 
Student (*P<0.05). 
 

Resumidamente, podemos concluir que dez dos 14 GIs de R. microplus testados foram 

capazes de prejudicar de alguma forma a biologia dos carrapatos R. sanguineus.  O SigP-D05 

e o SigP-D08 reduziram significantemente o número de fêmeas ingurgitadas, o Cem-F09 

prejudicou o  peso das fêmeas e massa de ovos, o SigP-A12, SigP-F11, SigP-C03 e Cem-F09 

afetaram o IER, os GIs SigP-C06, SigP-A12, SigP-F11, SigP-D08, SigP-G05 e Cem-A11 

reduziram a taxa de eclosão das larvas, o SigP-A12 diminuiu a tempo para a eclosão das 

larvas e finalmente o SigP-A03, SigP-C06, SigP-A12 e SigP-F11 prejudicaram o tempo de 

vida das larvas (Tabela 6). 



 
 

Tabela 6- Efeito da vacina em camundongos com 14 GIs  nas fêmeas de R. sanguineus. 
Grupos 
testes 

No  de fêmeas 
ingurgitadas/total 
(%) 

 Peso médio das 
fêmeas ingurgitadas 
(g) ± EPM(n) 

Peso médio das massa 
de ovos (g) ±EPM 
(redução em %) 

IER médio ± EPM(n) Taxa de eclosão (%) 
(n) 

Tempo médio para a 
eclosão das larvas 
(dias)  ± EPM 
 

Tempo médio de 
sobrevivência das 
larvas (dias) ± EPM 

Controle 
(não 
vacinado) 8/20 (40%) 0.123 ± 0.01 (8) 0,071 ± 0,01 (n.a.) 60,40 ± 7,5 (8) 98,00 ± 0,00 (8) 32,25 ± 0,41 64,12 ± 1,25 
Vetor Vazio 10/20 (50%) 0.138 ± 0.01 (10) 0,088 ± 0,01 (0) 64,46 ± 3,7 (10) 98,00 ± 0,00  (10) 32,10 ±  0,31 63,40 ±  0,75 
SigP H02 10/40 (25%) 0.130 ± 0.03 (10) 0,077 ± 0,01 (0) 55,06 ± 2,9(10) 98,00 ± 0,00  10) 31,90 ±  0,46 65,00 ± 1,00 
Cem F12 17/40 (42.5%) 0.128 ± 0.01 (17) 0,076 ± 0,00 (0) 59,07 ± 1,0 (17) 98,00 ± 0,00 (17) 32,18 ±  0,18 63,23 ± 0,50 
        
Controle 11/27(40.74%) 0.147 ± 0.01 (11) 0,076 ± 0,00 (n.a.) 52,83 ± 0,9 (11) 99,37 ±1,37 (11) 28,45 ± 0,21 59,27 ± 2,917 
SigP A03 10/27(37.03%) 0.165 ± 0.01 (10) 0,083 ± 0,00 (0) 50,74 ± 1,3 (10) 97,22 ± 1,33 (10) 29,30 ± 0,37 46,70 ± 2,10 ** 
SigP C06 7/33 (21.21%)   0.140 ± 0.01 (7) 0,073 ± 0,01 (0) 51,34 ± 2,3 (7) 87,43 ± 3,72 (7)* 27,86 ± 0,50 42,14 ± 1,79 ** 
SigP A12 4/30 (13.33%)  0.140 ± 0.01(4) 0,056 ± 0,01 (26.15)  

 
38,95 ± 7,4 (4) * 74,87 ± 10,13 (4)* 30,75 ± 0,48 ** 30,75  ± 5,25 ** 

Controle 10/27 (37.03%) 0.142 ± 0.01 (10) 0,073 ± 0,00 (n.a.) 51,37 ± 1,8 (10) 98,29 ± 0,50 (10) 26,40 ±  0,87 60,30  ±  1,43 
SigP A 07 11/27 (40.71%) 0.142 ± 0.01 (11) 0,078 ± 0,01 (0) 54,77 ± 1,8 (11) 78,91 ± 0,43 (10) 24,18 ± 2,44 52,91  ± 5,32 
SigP D05 3/30 (10%)** 0.143 ± 0.01 (3) 0,058 ± 0,01 (21.07) 41,06 ± 10,5 (3) 64,83 ± 13,91 (2)  29,00 ± 1,73 57,00  ±  2,51 
SigP F11 7/30 (23.33%) 0.125 ± 0.01 (7) 0,054 ± 0,01 (26.54) 

 
36,54 ± 5,9 (7)** 58,97 ± 8,69 (5)* 24,57 ±  4,37 48,57 ± 8,20 * 

Controle 8/30 (26.66%) 0.155 ± 0.01 (8) 0,089 ± 0,00 (n.a.) 58,13 ± 1,3 (8) 96,74 ± 1,30 (8) 26,62 ±  0,42 30,87 ±  0,40 
SigP C03 5/30 (16.66%) 0.133 ± 0.02 (5) 0,070 ± 0,01 (20.99) 49,15 ± 3,5 (5)* 99,75 ± 0,18 (5) 27,00  ±  0,63 29,00 ±  0,70 
SigP D08 1/30 (3.33%)* 0.084 -- (1) 0,039 -- (56.23) 46,43 -- (1) 47,50 ± 2,50 (1) ** 29,00  -- 30,00 -- 
Cem F09 7/30 (23.33%) 0.128 ± 0.01 (7)* 0,066 ± 0,00 (26.27)** 50,99  ± 1,7 (7)** 89,93 ± 4,74 (7) 26,86 ± 0,55 28,29 ± 1,78 

Controle 3/30 (10%) 0.141 ± 0.02 (3) 0,081 ± 0,01 (n.a.) 58,16 ± 2,1 (3) 98,33 ± 1,12(3) 25,67 ± 1,76 24,33 ± 0,33 
SigP G05 1/30 (3.33%) 0.103 -- (1) 0,045 -- (44.65) 43,68 -- (1) 46,25 ± 6,25 (1) ** 24,00 --- 24,00 -- 
Cem A11 1/30 (3.33%) 0.050 -- (1) 0,024 -- (70.78) 48.00 -- (1) 15,00 ± 6,45 (1) ** 27,00 --- 24,00 -- 
Cem C10 4/30 (13.33%) 0.114 ± 0.02(4) 

 
0,061 ± 0,02(25.34) 50,16 ± 5,8 (4) 75,00 ± 11,18 (3) 27,00  ± 0,40  24,75 ± 0,48 

Os símbolos representam os níveis de significância em relação aos respectivos controles: *P<0,05, e **P!0,001. 

 

                                                                   



 
 

 75 

4.5. Western blots de proteínas de carrapatos com soros de camundongos vacinados com 

DNA plasmidial 

4.5.1 Reatividade imunológica cruzada entre R. microplus e R. sanguineus 

Além de empregar o modelo de vacinação com antígenos de R. microplus e desafio 

heterólogo com R. sanguineus em camundongos para triar antígenos com potencial para 

proteger cães de infestações com carrapatos, empregamos o mesmo modelo para analisar se as 

vacinas com os GI individuais levam a produção de anticorpos pelos camundongos vacinados. 

Para comprovar que realmente ocorre imunidade cruzada entre as espécies tornando assim 

nosso modelo possível, foi também avaliado o padrão de reatividade cruzada de soros de 

bovinos infestados com R. microplus e de camundongos infestados com R. sanguineus com 

proteínas de extratos de larvas não alimentadas das duas espécies de carrapatos pela técnica 

de Western blot (imunoblot).  

Como se observa nas Figuras 23A e 23B soros de animais infestados com R. 

microplus  e R. sanguineus reconhecem várias proteínas dos extratos de larvas de R. 

sanguineus e R. microplus, respectivamente, demonstrando haver antígenos comuns entre os 

carrapatos. No entanto, camundongos infestados com R. sanguineus reconhecem apenas duas 

bandas de extratos de R. microplus enquanto que bovinos infestados com R. microplus 

reconhecem pelo menos 5 componentes de extratos de R. sanguineus. Novos estudos 

expandirão estes resultados para extratos de glândulas salivares uma vez que nosso alvo 

vacinal é a saliva de carrapatos. 
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  A)                                                                              B) 

                                                                                 
Figura 23- Avaliação da imunidade cruzada por Western Blot. A) Western Blot de extrato 
de larvas de R. sanguineus com soros de animal da raça HBP infestado duas vezes com R. 
microplus (1) e com soros de camundongos infestados duas vezes com R. sanguineus (2). B) 
Western Blot de extrato de larvas de R. microplus com soros de animal da raça HBP infestado 
duas vezes com R. microplus (1) e com soros de camundongos infestado duas vezes com R. 
sanguineus (2). 
 

 

4.5.2. Avaliação do perfil de imunidade humoral induzido em camundongos vacinados 

com DNA contendo GIs de R. microplus e desafiados com R. sanguineus   

Para avaliar se os plasmídios de DNA codificando 14 proteínas da saliva de R. 

microplus induziram anticorpos em camundongos vacinados foram realizados western blots 

com proteínas de extratos de larvas e de saliva de carrapatos R. microplus e R. sanguineus 

separados eletroforeticamente por massa molecular e reagidos com pools de soros dos animais 

dos diferentes grupos experimentais coletados antes da vacinação, após a vacinação e após o 

desafio dos animais vacinados com carrapatos adultos.  

Os grupos experimentais foram: um total de 14 grupos teste, divididos como já 

descrito na seção materiais e métodos em 5 grupos, com 9 a 11 animais cada um, e esses 

foram vacinados, ou não, pela via intradérmica com o uso de gene gun com os 14 GIs; grupo 

controle da vacina de DNA, imunizado com o vetor vazio TOPO VR2001 com 10 animais; 
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um segundo grupo controle com 9 ou 10 animais não imunizados. Após  18 dias  de intervalo 

da última imunização, cada animal dos 14 grupos teste e dois grupos controle foi infestado 

artificialmente com 2 a 4 casais de R. sanguineus abrigados em uma câmara de infestação 

colado ao seu dorso depilado.  

 Resumidamente verificamos que após a vacinação genética apenas 6 dos 14 GIs foram 

capazes de induzir anticorpos para uma dada banda específica contida entre um complexo de 

proteínas de carrapatos (resultados resumidos na Tabela 7). Após o desafio com carrapatos os 

camundongos vacinados passaram a reconhecer outras 5 bandas. Assim, os produtos de 

apenas 3 dos GIs não foram imunogênicos para camundongos. Os detalhes dos padrões de 

reatividade dos pools dos soros dos diferentes grupos experimentais para extratos de larvas 

não alimentadas de R. sanguineus e de R. microplus e para saliva de fêmeas de R. sanguineus 

e de R. microplus estão descritos a seguir.  

 

4.5.2.1. Reconhecimento de saliva de R. sanguineus e R. microplus por soros de animais 

vacinados com GIs derivados de R. microplus 

Foi observado que os soros dos animais vacinados não reconheceram nenhuma 

proteína salivar de R. sanguineus diferente do padrão de reconhecimento obtido pelos soros 

controle, pré-imunes (Figura 24). 

Porém o pool de soros dos animais vacinados com o GI SigP-D05 reconheceu uma 

proteína salivar de R. microplus diferente do padrão de reconhecimento por soros de 

camundongos controle, pré-imunes ou soros de animais vacinados com vetor vazio (Figura 

25). A massa molecular predito do GI é 22,8 KDa, diferente, portanto do peso da banda 

reconhecida que é superior a 72 kDa. Essa discrepância pode ser explicada pelo fato da saliva 

ter sido coletada com dopamina que causa agregação de proteínas salivares e um artefato na 

massa molecular observado no SDS-PAGE (OLIVEIRA et al., em submissão). Como 
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alternativa, em futuros estudos será empregada a pilocarpina que embora renda quantidades 

bem menores de saliva, evita esse artefato. Outra explicação é que a massa molecular predito 

não considera modificações pós-traducionais que contribuem para a massa molecular 

efetivamente observado. 

Os pools de soros de animais vacinados com SigP-H02 e SigP-G05 reagiram com duas 

proteínas presentes na saliva de R. microplus, mas o padrão de reconhecimento, embora bem 

mais intensa, era similar àquele visto com soros controles. Cabe a mesma observação feita 

para o GI SigP-D05 sobre a discrepância entre a massa molecular das bandas reconhecidas e a 

massa molecular predito do GI em questão.  

Os soros dos grupos vacinados com os demais GIs não reconheceram nenhuma banda 

fora do padrão de reatividade dos soros controles. Cabe a seguinte explicação para esse 

padrão de reconhecimento: os GIs são pouco transcritos ou não transcritos nas fêmeas cuja 

saliva foi empregada no imunoblot (vide Tabela 4). Contudo, se fosse utilizado a própria 

proteína recombinante codificada pelo GI poderíamos obter reatividade no imunoblot. No 

momento não temos outra fonte de antígeno para testar a presença de anticorpos em animais 

vacinados, mas em breve nosso grupo terá proteínas recombinantes para a maioria dos GIs, 

viabilizando testes para verificar a presença de anticorpos específicos nesses soros de animais 

vacinados. Além disso, no caso de determinados GIs cabe também a possibilidade da 

imunização genética não ser eficiente para induzir anticorpos (OLIVEIRA et al., 2006).  

        



 
 

 79 

                   
Figura 24- Western Blot de saliva de R. sanguineus com soro de animais vacinados com 
GIs de R. microplus. (1) Nelore infestado duas vezes com R. microplus; (2) camundongo 
naive; (3) camundongo infestado duas vezes com R. sanguineus; (4)Vetor plasmidial vazio; 
(5) SigP-H02; (6) Cem-F12; (7) SigP-A03; (8) SigP-C06; (9) SigP-A12; (10) SigP-G05; (11) 
Cem-A11; (12) Cem-C10; (13) SigP-A07; (140 SigP-D05; (15) SigP-F11; (16) SigP-C03; 
(17) SigP-D08; (18) Cem-F09.  
 
 

                   
 

Figura 25- Western Blot de saliva de R. microplus com soro de animais vacinados com 
GIs de R. microplus. (1) Nelore infestado duas vezes com R. microplus; (2) camundongo 
naive; (3) camundongo infestado duas vezes com R. sanguineus; (4)Vetor plasmidial vazio; 
(5) SigP-H02; (6) Cem-F12; (7) SigP-A03; (8) SigP-C06; (9) SigP-A12; (10) SigP-G05; (11) 
Cem-A11; (12) Cem-C10; (13) SigP-A07; (14) SigP-D05; (15) SigP-F11; (16) SigP-C03; 
(17) SigP-D08; (18) Cem-F09.  
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4.5.2.2. Reconhecimento de extratos de larvas não alimentadas de R. sanguineus por 

soros de animais vacinados com GIs derivados de R. microplus 

Como observado nas Figuras 26 A e B e Tabela 7, os pools de soros dos animais 

vacinados com os GIs Cem-A11, SigP-A12, SigP-A03, SigP-D05 e SigP-H02 reconheceram 

proteína distintas de extrato de larvas não alimentadas de R. sanguineus diferente do padrão 

de reconhecimento por soros de camundongos controle, pré-imunes ou soros de animais 

vacinados com vetor vazio. Cabem as mesmas observações feitas no item anterior sobre a 

possibilidade de modificações pós-traducionais levarem a discrepâncias entre os pesos 

moleculares das bandas reconhecidas e os pesos preditos das proteínas codificadas pelos GIs; 

embora o extrato de larvas não empregue dopamina para sua obtenção, outros artefatos podem 

resultar em alterações entre o peso verdadeiro e o observado no SDS-PAGE. Também cabem 

as mesmas observações sobre a falta de reatividade de soros dos grupos vacinados com os 

demais GIs: não reconheceram nenhuma banda fora do padrão de reatividade dos soros 

controles porque o extrato de larva não contém os antígenos codificados por estes GIs (Tabela 

4) e/ou porque a vacina para o GI em questão não induziu anticorpos. 

Em suma, o fato dos padrões de reatividade com extratos de R. sanguineus dos soros 

de animais vacinados com 5 dos 14 GIs diferir de forma clara daquele dos soros controles 

sugere que a vacinação induziu anticorpos específicos. Porém, o padrão dito de ouro para 

confirmar que anticorpos específicos foram induzidos deverá ser obtido com imunoblots 

executados com proteínas recombinantes. 
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Figura 26 A- Western Blot de extrato de R. sanguineus com soro de animais vacinados 
com GIs de R. microplus. (1) Nelore infestado duas vezes com R. microplus; (2) 
camundongo naive; (3) camundongo infestado duas vezes com R. sanguineus;  (4) Vetor 
plasmidial vazio; (5) SigP-H02; (6) SigP-C06; (7) SigP-A12; (8) SigP-A03; (9) SigP-G05; 
(10) Cem-A11; (11) Cem-C10; (12) Cem-F09; (13) SigP-D08; (14) Cem-F12. 
 

                 
Figura 26 B- Western Blot de extrato de R. sanguineus com soro de animais vacinados 
com GIs de R. microplus. (1) Nelore infestado duas vezes com R. microplus; (2) 
camundongo naive; (3) camundongo infestado duas vezes com R. sanguineus;  (4) Vetor 
plasmidial vazio; (5) SigP-D05; (6) SigP-F11; (7) SigP-C03; (8) Cem-F09; (9) Cem-A11; 
(10) Cem-C10; (11) SigP-D08; (12) SigP-G05; (13) SigP-A12; (14) SigP-A07. 
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4.5.2.3. Reconhecimento de extratos de larvas não alimentadas de R. microplus por soros 

de animais vacinados com GIs de R. microplus 

Como observado nas Figuras 27A e B e Tabela 7, os pools de soros dos animais 

vacinados com os GIs SigP-H02, SigP-A03, Cem-F09 reconheceram proteína distintas de 

extrato de larvas não alimentadas de R. microplus diferente do padrão de reconhecimento por 

soros de camundongos controle, pré-imunes ou soros de animais vacinados com vetor vazio. 

Cabem as mesmas observações feitas no item anterior, 4.4.2.2., sobre discrepâncias entre os 

pesos moleculares das bandas reconhecidas e os pesos preditos das proteínas codificadas 

pelos GIs. A exceção foi obtida com soros dos animais vacinados com o GI Cem-F09 que 

reconheceram uma banda do extrato de larvas de R. microplus de 17 a 10 KDa sendo o peso 

predito do produto desse GI de 18,7 KDa. Também cabem as mesmas observações sobre a 

reatividade de soros dos grupos vacinados com os demais GIs que não reconheceram 

nenhuma banda fora do padrão de reatividade dos soros controles, sendo que a o extrato de 

larva pode não conter antígenos codificados por estes GIs (Tabela 4). 

Novamente é válido lembrar que o fato dos padrões de reatividade com extratos de R. 

microplus dos soros de animais vacinados com 3 dos 14 GIs diferir de forma clara daquele 

dos soros controles sugere que a vacinação induziu anticorpos específicos. Porém, para 

confirmar que anticorpos específicos foram induzidos, necessitará obter imunoblots 

executados com proteínas recombinantes. 
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Figura 27 A- Western Blot de extrato de R. microplus com soro de animais vacinados 
com GIs de R. microplus. (1) Nelore infestado duas vezes com R. microplus; (2) 
camundongo naive; (3) camundongo infestado duas vezes com R. sanguineus;  (4) Vetor 
plasmidial vazil; (5) SigP-H02; (6) SigP-C06; (7) SigP-A12; (8) SigP-A03; (9) SigP-G05; 
(10) Cem-A11; (11) Cem-F09; (12) SigP-D08; (13) Cem-F12. 
 
 
 

                       
 

Figura 27 B- Western Blot de extrato de R. microplus com soro de animais vacinados com 
GIs de R. microplus. (1) Nelore infestado duas vezes com R. microplus; (2) camundongo 
naive; (3) camundongo infestado duas vezes com R. sanguineus;  (4) Vetor plasmidial vazil; 
(5) SigP-D05; (6) SigP-F11; (7) SigP-C03; (8) Cem-F09; (9) Cem-A11; (10) Cem-C10; (11) 
SigP-D08; (12) SigP-G05; (13) SigP-A12; (14) SigP-A07. 
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4.5.2.4. Reconhecimento de extratos de larvas não alimentadas de R. microplus e de R. 

sanguineus por soros de animais vacinados com GIs derivados de R. microplus e 

desafiados com R. sanguineus 

Como já salientado e resumido na Tabela 6 as vacinações em camundongos com 10 

dos 14 GIs de R. microplus foram capazes de prejudicar algum parâmetro parasitológico dos 

carrapatos R. sanguineus alimentados nesses hospedeiros. No entanto, a saliva 

imunossupressora de carrapatos empregados no desafio poderia modular de forma negativa a 

imunidade humoral (KASHINO et al., 2005) induzida pela vacina. Para confirmar se a 

indução de resposta imune humoral pela vacina era mantida após o desafio, soros dos 

camundongos vacinados com 12 dos GIs e desafiados com o carrapato R. sanguineus foram 

coletados e empregados em ensaios de imunoblot com extratos de larvas de R. microplus e R. 

sanguineus.  

Como observado na Figura 28A e Tabela 7 os pools de soros dos animais vacinados 

com os GIs Cem-A11, SigP-A12, SigP-A03, SigP-D05, mesmo após o desafio com carrapatos 

continuaram reconhecendo proteínas distintas de extrato de larvas não alimentadas de R. 

sanguineus diferente do padrão de reconhecimento por soros de camundongos controle, pré-

imunes. Já os pools de soros de animais vacinados com os GIs Cem-C10, SigP-G05, SigP-

C06, SigP-F11 e SigP-D08, que antes do desafio não reconheciam bandas de proteínas de 

carrapatos, após o desafio  passaram a reconhecer proteínas distintas de extrato de larvas não 

alimentadas de R. sanguineus diferente do padrão de reconhecimento por soros de 

camundongos controle, pré-imunes. Isso leva a pensar que a imunização levou, sim, à 

produção de anticorpos, porém em pouca quantidade e que após a infestação, ou seja, após um 

segundo contato com o antígeno, levou a um reforço da imunidade humoral. Este resultado 

também sugere que esta forma de imunização é também capaz de induzir memória. 
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A Figura 28B e Tabela 7 mostra o padrão de reatividade dos pools de soros dos 

animais vacinados com os GIs com extratos de larvas de R. microplus. Os animais vacinados 

com os GIs Cem-F09, SigP-A03, que após a imunização reconheciam proteínas distintas de 

extrato de larvas não alimentadas de R. microplus diferente do padrão de reconhecimento por 

soros de camundongos controle, agora não mais os reconheciam. Por outro lado, após o 

desafio com carrapatos os pools de soros de animais vacinados com Cem-A11, SigP-A12, 

SigP-C06, SigP-G05 passaram agora a reconhecer proteínas distintas de extrato de larvas não 

alimentadas de R. microplus diferente do padrão de reconhecimento por soros de 

camundongos controle, pré-imunes.  

 

             
 

Figura 28 A- Western Blot de extrato de R. sanguineus com soro de animais vacinados 
com GIs de R. microplus e infestados com R. sanguineus. (1) camundongo naive; (2) 
camundongo infestado duas vezes com R. sanguineus;  (3) Cem-A11; (4) Cem-C10; (5) SigP-
G05; (6) SigP-A12; (7) SigP-A03; (8) SigP-C06; (9) SigP-D05; (10) SigP-A07; (11) SigP-
F11; (12) SigP-D08; (13) Cem-F09; (14) SigP-C03. 
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Figura 28 B- Western Blot de extrato de R. microplus com soro de animais vacinados com 
GIs de R. microplus e infestados com R. sanguineus. (1) camundongo naive; (2) 
camundongo infestado duas vezes com R. sanguineus;  (3) Cem-A11; (4) Cem-C10; (5) SigP-
G05; (6) SigP-A12; (7) SigP-A03; (8) SigP-C06; (9) SigP-D05; (10) SigP-A07; (11) SigP-
F11; (12) SigP-D08; (13) Cem-F09; (14) SigP-C03. 
 
 
 
4.5.2.5. Escolha dos GIs para formulação de coquetel vacinal para imunização de cães 

Os GIs de R. microplus destacados na Tabela 8 foram eleitos para compor uma vacina 

multigênica (coquetel vacinal) baseando-se não só nos resultados descritos anteriormente para 

vacinação em camundongos, mas em resultados de outros projetos em andamento no 

laboratório. Os critérios de escolha são: 

1-  serem proteínas secretadas (presença de seqüência de peptídeo sinal); 

2-  possuírem função putativa relevante na interação parasita-hospedeiro; 

3- possuírem similaridade de estrutura primária ou de função biológica com genes 

transcritos na glândula salivar de R. sanguineus; 

4- a vacinação de camundongos com o GI individual afetar vários parâmetros 

parasitológicos da infestação com adultos de R. sanguineus  
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5- a expressão do GI ser abundante na glândula salivar de carrapatos R. microplus  

6- o GI induzir anticorpos após vacinação de camundongos e/ou reatividade cutânea 

tardia quando inoculado em pele em cobaias imunes por meio de infestações anteriores 

com R. sanguineus.  

7- o GI teve sua expressão afetada negativamente em carrapatos alimentando-se em 

hospedeiros geneticamente resistentes. 

 

 



 
 

Tabela 7- Reatividade de soros de camundongos controle, vacinados com antígenos de R. microplus e desafiados com adultos de R. 
sanguineus em ensaios de imunoblots com componentes potencialmente correspondentes a antígenos vacinais presentes em extratos de 
carrapatos R. microplus e R. sanguineus. 
 

 
Antígeno Vacinal 

 
Vetor  

 
SigP 
D08 

 

 
Cem 
A11 

 
SigP 
F11 

 

 
SigP 
A12 

 

 
Cem 
F09 

 

 
SigP 
C06 

 

 
SigP 
A03 

 

 
SigP 
D05 

 

 
SigP 
G05 

 

 
SigP 
C03 

 

 
SigP  
A07 

 

 
Cem 
F12 

 

 
SigP 
H02 

 

 
Cem 
C10 

 
 

Extratos 
Antigênicos  

para Imunoblot 

 
Origem  

 

 
Soros 

 

Pré-imunes - - - - - - - - - - - - - - - 
Pós-Vacina - - - - - + - + - - - - - + - 

 
Extrato de Larvas 
Não Alimentadas 

 
R. microplus 

Pós-Vacina + 
Desafio 

N.T. - + - + - + - - + - - N.T. N.T. - 

 
Pré-imunes - - - - - - - - - - - - - - - 
Pós-Vacina - - - - - - - - + (+) - - - (+) - 

 
Saliva de Fêmea 

 
R. microplus 

Pós-Vacina + 
Desafio 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 
Pré-imunes - - - - - - - - - - - - - - - 
Pós-Vacina - - + - + - - + + - - - - + - 

 
Extrato de Larvas  
Não Alimentadas 

 
R sanguineus 

Pós-Vacina + 
Desafio 

N.T. + + + + - + + + + - - N.T. N.T. + 

 
Pré-imunes - - - - - - - - - - - - - - - 
Pós-Vacina - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Saliva de Fêmea 

 
R sanguineus 

Pós-Vacina + 
Desafio 

- - - - - - - - - - - - - - - 

                  
N.T- não testado 

 

 



 
 

Tabela 8- Resumo da triagem dos 14 GIs de R. microplus: características dos GIs, efeito da vacinação sobre parâmetros parasitológicos 

de adultos de R. sanguineus e imunogenicidade dos produtos dos GIs entregues sob forma de vacina de DNA. 

 
Parâmetro Parasitológico ou Reprodutivo Afetado 

 
Parâmetro Imunológico Elicitado p/ Ag 

 
 

Antígeno 
RMall 

RMAllHxN 

 
 

Best match 
NR database 

 
 

No seqs/contig 
N-F-M* 

 
 

PM 
previsto 

KDa 

 
No 

Parâmetros 
Afetados 

(parasitológicos
- 

imunológicos) 
 

!No fem 
alimentadas 

!peso fem 
alimentadas 

!massa 
ovos 

!índice 
reprodutivo 

!eclosão 
larvas 

!sobrevida 
larvas 

Anticorpos 
Pós-Vacina 

Anticorpos 
Pós-Vacina 
+ Infestação 

Tempo 
DTH+ 

(cobaias) 

SigP D08 # 
contig_1418 
contig_1756 

 
thrombin inhibitor  

 
1-0-0 

 
22,5 

 
5 (4-1) 

 
sim 

 
sim! ! 

 
sim!! 

 
sim!! 

 
sim 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
neg 

 

Cem A11# 
contig_73 
contig_40 

 
flagelliform silk protein 

 
12-0-10** 

 
18,4 

 
6 (3-3) 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
sim!! 

 
sim!! 

 
sim!! 

 
sim 

 
não 

 

 
sim 

 
sim 

 
24, 48 hs 

 

SigP F11# 
contig_126 
contig_274 

 
hypothetical protein  

Membro da família HBP 

 
0-4-0 

 
23,1 

 
5 (3-2) 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
sim 

 
sim 

 
sim 

 
não 

 

 
sim 

 
48 hs 

 

SigP A12 # 
contig_607 

contig_2879 

 
unnamed protein product 

 with ML domain 

 
0-1-0 

 
14,7 

 
5 (3-2) 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
sim 

 
sim 

 
sim 

 
sim 

 
neg 

 

Cem F09 # 
contig_103 
contig_69 

20/24 kDa 
immunodominant salivary 

protein 

 
6-1-6*** 

 
18,7 

 
5 (3-2) 

 
não 

 

 
sim 

 
sim 

 
sim 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
não 

 

 
24, 48 hs 

 

SigP C06 # 
contig_387 
contig_607 

 
conserved hypothetical 
protein domínio RGD, 

inibição adesão  

 
2-0-0 

 
14,2 

 
4 (2-2) 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
não 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
sim 

 
não 

 

 
sim 

 
24, 48 hs 

 

SigP A03# 
contig_97 

contig_239 

 
salivary gland 

metalloprotease 

 
0-0-12 

 
18,3 

 
4 (1-3) 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
sim 

 
sim 

 
24 hs 
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# GIs escolhidos para comporem a vacina multigênica 
* Número de transcritos expressos em glândulas salivares de ninfas, fêmeas e machos alimentados em animais geneticamente resistentes. 
** Número de transcritos aumentados em carrapatos que se alimentam em hospedeiros bovinos geneticamente resistentes em relação aos transcritos dos  carrapatos alimentados em animais geneticamente suscetíveis. 
***Número de transcritos diminuídos em carrapatos que se alimentam em hospedeiros bovinos geneticamente resistentes em relação aos transcritos dos  carrapatos alimentados em animais geneticamente suscetíveis. 
! Vetor plasmidial vazio induziu DTH após 24hs.  Para avaliação da capacidade dos GIs induzirem DTH a resposta positiva para o vetor foi subtraída. 
!!  Não foi possível realizar o teste estatístico. 
N.T. Não testado 
 
 
 

SigP D05 
contig_1250 
contig_1621 

 
putative salivary HBP  

 
1-0-0 

 
22,8 

 
4 (1-3) 

 
sim 

 
não 

 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
não 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
sim 

 
24, 48 hs 

 

SigP G05 
contig_330 
contig_303 

 
microplusin preprotein 

 
1-0-1 

 
13,2 

 
3 (1-2) 

 

 
sim  

P >/= 0.05 

 
sim !! 

 
sim !! 

 
sim !! 

 
sim 

 
não 

 
não 

 

 
sim 

 
48 hs 

 

SigP C03 
contig_89 
contig_76 

 
IgG binding protein C  

 
0-0-15 

 
17,3 

 
2 (1-1) 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
24, 48 hs 

SigP A 07 
contig_1341 
contig_218 

putative secreted salivary 
protein endopeptidase com 

domínio SCP! 

 
10-0-04 

 
21,7 

 
1 (0-1) 

 
não 

 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
48hs 

 

Cem F12 
contig_51 
contig_45 

 
plus agglutinin, GRP 

 
14-1-0 

 
20 

 
1 (0-1) 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
N.T. 

 
24 hs 

 

SigP H02 
contig_81 

contig_190 

 
IgG binding protein B  

 
0-0-16 

 
18,1 

 
2 (0-2) 

 
sim 

P >/= 0.05 

 
não 

 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
N.T. 

 
24, 48 hs 

 

Cem C10 
contig_124 
contig_244 

 
putative cement protein 

RIM36  

 
4-0-3 

 
19,4 

 
2 (0-2) 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
sim 

 
24, 48 hs 

 

Vetor 
TOPO2001 

 
Controle  Vetor 

 
- 

 
- 

 
0 (0-0) 

 
não 

 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
não 

 
N.T. 

 
(24 hs) ! 
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4.6. Vacinação com coquetel de DNA plasmidial em camundondos e cachorros  

A vacina multi(hepta)componente contra o carrapato do cão R. sanguineus, como já 

mencionado na seção materiais e métodos,  foi testada em camundongos e em cachorros da 

raça Fox Terrier Brasileiro (“Paulistinha”). Os animais foram divididos em três grupos 

experimentais de camundongos ou cachorros (um grupo imunizado com os 7 GIs, outro grupo 

imunizado com o vetor plasmideal TOPO VR2001 vazio e por fim outro grupo de 

camundongos ou cães controles, não vacinados). Os grupos de camundongos foram 

compostos por 10 animais, totalizando 30 animais, e os de cachorros foram compostos por 4 

animais, dois de cada sexo, totalizando 12 animais. A entrega de coquetel de antígenos e do 

vetor vazio foi feita com tiro de gene gun no abdomen de camundongos e no dorso depilado 

de cães. Cada GI vacinal foi entregue por meio de tiro individual, ou seja, cada animal 

recebeu 7 tiros, mesmo os animais dos grupo imunizado com o vetor, porém  no grupo 

controle não houve vacinação.  

 Os animais foram desafiados 17 dias depois da imunização com 3 pares de carrapatos 

adultos, para os camundongos, e 30 pares de adultos para os cachorros, todos abrigados em 

câmaras de infestação coladas sobre o dorso do animal. Soros dos animais foram coletados 

antes das imunizações duas semanas após as últimas imunizações e duas semanas após a 

infestação artificial. Posteriormente foi avaliado o efeito da vacinação sobre as infestações 

mensurando-se os mesmo parâmetros parasitológicos descritos anteriormente para avaliação 

da vacinação em camundongos. 

 

4.6.1. Desafio com R. sanguineus em cachorros e camundongos vacinados com coquetel 

de DNA plasmidial 

   Durante o desafio com o carrapato R. sanguineus nos hospedeiros vacinados ou 

não, a infestação foi acompanhada diariamente. Assim, o primeiro parâmetro biológico 
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analisado entre os grupos de camundongos e cachorros vacinados com os 7 GIs, vacinados 

com o vetor, e não vacinados, foi o número de fêmeas que conseguiram completar sua 

alimentação nesses animais. Não foi observada, entre todos os grupos testados, nenhuma 

diferença significativa quanto a esse parâmetro durante toda a infestação (Figura 29 A e B). 

Vale ressaltar que a infestação em camundongos realizada no mês de junho foi menor mesmo 

nos animais controles e apenas 5 fêmeas dos carrapatos conseguiram se alimentar (16,6 %; 

Tabela 9); esse resultado já era de se esperar com base nos experimentos que realizamos nos 5 

grupos de animais desafiados após receberem os 14 GIs (Tabela 6), no qual foi observado que 

nos meses de  abril, maio e principalmente junho, nas quais as temperaturas estão mais frias, 

ocorre interferência negativa nas infestações. Além disso, como já salientado, é bem sabido 

que a variação de temperatura influência sobre vários parâmetros das fases não parasitária 

e/ou parasitária do R. sanguineus.  

(A)                                                                                   (B) 

                                                                   

                     
Figura 29- Efeito na infestação com carrapatos adultos de R. sanguineus em cachorros e 
camundongos Balb/c vacinados com coquetel de 7 GIs de R. microplus. Os cachorros com 
um N= 4 para cada grupo testado (A) e camundongos com um N=10 para cada grupo testado 
(B) foram vacinados através de gene gun ou não com os 7 GIs. Após 18 dias da terceira 
imunização os cachorros foram desafiados com 30 pares de carrapatos adultos de R. 
sanguineus e os camundongos foram desafiados com 3. Os pontos do gráfico representa por 
dia de infestação a porcentagem acumulativa de fêmeas ingurgitadas que se desprenderam da 
pele do hospedeiro para iniciar a ovipostura. O símbolo (*) demonstra a diferença estatística 
do número de fêmeas que completaram sua alimentação comparado com o controle (não 
imunizado) determinada pelo teste pelo teste qui-quadrado ou teste exato de Fisher (P<0,05). 
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Também não foi observada nenhuma alteração significativa no peso das fêmeas 

ingurgitadas, que se mantiveram com o peso médio de aproximadamente 0,140g para o grupo 

dos cachorros e 0,120g para o grupo dos camundongos (Figura 30 A e B e Tabela 9). Um fato 

interessante foi que vacina com o coquetel de GIs em cachorros levou a uma alteração na 

maioria dos carrapatos resultando em uma coloração mais escura, com a aparência 

morfológica mais ovalada e ainda mais duros (alterações dos carrapatos representado com 

asterísticos na Figura 31).  

(A)                                                                                   (B) 

                        
Figura 30- Efeito na massa de ovos de fêmeas alimentadas em cachorros e camundongos 
Balb/c vacinados com coquetel de 7 GIs de R. B. microplus . Os carrapatos alimentados em 
cachorros (A) e em camundongos (B) foram acompanhados durante todo o período de 
alimentação, e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos parâmetros 
reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado. Os símbolos representam 
diferenças estatísticas em relação ao grupo controle determinado pelo teste t de Student 
(*P<0.05). 
   
 

 
Figura 31- Aparência geral de carrapatos ingurgitadas obtidos dos cachorros vacinados 
com a vacina multigênica, com o vetor, e não-vacinados. Os símbolos (*) representam a 
aparência do carrapato alterada. 
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O próximo parâmetro analisado foi a capacidade das fêmeas alimentadas de oviporem. 

Assim, apenas 40% das fêmeas alimentadas nos cachorros e 20% das fêmeas alimentadas em 

camundongos vacinados foram viáveis (Figuras 32 A e B). Em relação ao peso da massa de 

ovos produzido pelas fêmeas ingurgitadas foi notado que em todos os grupos vacinados 

(cachorros e camundongos) ocorreu redução do peso da massa de ovos de maneira 

significativa em relação aos grupos controles não vacinados e os vacinados com o vetor 

(Figura 33 A e B). Vale ressaltar que os valores médios observados nesse parâmetro 

reprodutivo para os grupos vacinados demonstraram uma redução bastante acentuada (65% 

para cachorros e  75,8% camunodongos respectivamente; Tabela 9). 

Em seguida, o índice de eficiência reprodutiva (IER) das fêmeas foi calculado, pela 

razão entre o peso da massa de ovos e o peso das fêmeas alimentadas nos grupos testados. 

Como é possível observar nas Figuras 34 A e B, a vacina reduziu significativamente o IER. 

Os valores médios ± EPM observados em cada grupo estão apresentados na Tabela 9. Além 

disso, foi observado que a grande maioria das larvas oriundas de cachorros (82%) e 

camundongos (74%) vacinados não eclodiram (Figuras 35 A e B e Tabela 9).  

(A)                                                                                    (B) 

                                                                     

                     

Figure 32- Efeito na porcentagem de acúmulo de fêmeas viáveis alimentadas em 
cachorros e camundongos Balb/c vacinados com coquetel de 7 GIs de R. microplus. Os 
carrapatos alimentados em cachorros (A) e em camundongos (B) foram acompanhados 
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durante todo o período de alimentação, e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para 
avaliação da capacidade das fêmeas ingurgitadas oviporem. Os símbolos representam 
diferenças estatísticas em relação ao grupo controle determinado pelo teste qui-quadrado ou 
teste exato de Fisher (*P<0.05).   
 

(A)                                                                                   (B) 

            
Figure 33- Efeito na massa de ovos de fêmeas alimentadas em cachorros e camundongos 
Balb/c vacinados com coquetel de 7 GIs de R. microplus. Os carrapatos alimentados em 
cachorros (A) e em camundongos (B) foram acompanhados durante todo o período de 
alimentação, e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos parâmetros 
reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado e após a ovipostura, o peso 
da massa de ovos proveniente das fêmeas alimentadas foi obtido. Os símbolos representam 
diferenças estatísticas em relação ao grupo controle e vetor determinado pelo teste t de 
Student (*P<0.05).   
 

(A)                                                                                   (B) 

                 
Figura 34- Efeito no índice reprodutivo das fêmeas alimentadas em cachorros e 
camundongos Balb/c vacinados com coquetel de 7 GIs de R. microplus. Os carrapatos 
alimentados em cachorros (A) e em camundongos (B) foram acompanhados durante todo o 
período de alimentação, e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos 
parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado e após a ovipostura, o peso 
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da massa de ovos proveniente das fêmeas alimentadas foi obtido. Em seguida, o IER foi 
calculado através da razão entre o peso da massa de ovos (g) e o peso da respectiva fêmea 
ingurgitada (g) multiplicado por 100 (A). Os símbolos representam diferenças estatísticas em 
relação ao grupo controle e vetor determinado pelo teste t de Student (*P<0.05).   
 

(A)                                                                                    (B) 

                 
Figura 35- Efeito na taxa de eclosão das larvas nos grupos testados em cachorros e em 
camundongos Balb/c vacinados com coquetel de 7 GIs de R. microplus.. Os carrapatos 
alimentados em cachorros (A) e em camundongos (B) foram acompanhados durante todo o 
período de alimentação, e as fêmeas alimentadas foram recuperadas para avaliação dos 
parâmetros reprodutivos após seu desprendimento para ovipostura. Imediatamente após seu 
desprendimento, o peso das fêmeas alimentadas foi determinado e após a ovipostura, o peso 
da massa de ovos proveniente das fêmeas alimentadas foi obtido. Em seguida, o IER foi 
calculado através da razão entre o peso da massa de ovos (g) e o peso da respectiva fêmea 
ingurgitada (g) multiplicado por 100 (A). Após a completa eclosão das larvas, essas foram 
avaliadas quanto a taxa de eclosão (%) (B). Os símbolos representam diferenças estatísticas 
em relação ao grupo controle e vetor determinado pelo teste t de Student (*P<0.05).  
 
Tabela 9- Efeito da vacina com o coquetel de 7 GIs nos cachorros e camundongos 
desafiados com o carrapato R. sanguineus. 

Grupos testes No  de fêmeas 
ingurgitadas/total  

(%) 

Peso médio das 
fêmeas ingurgitadas 

(g) ± EPM(n) 

Peso médio da 
massa de ovos 

(g) ±EPM 
(redução em %) 

IER médio ± 
EPM 

No fêmeas 
produtoras 

larvas viáveis / 
total fêmeas 
ingurgitadas 

(%) 

Taxa de eclosão 
(%) (n) 

 

Cachorros       
Controle 105/120 (87,5%) 0.142±0.003 (105) 0,062±0,003 (n.a.) 43,24 ± 1,57  93/105 (88,6) 81,33±2.88 (93) 
Vetor Vazio 109/120 (90,8%) 0.144±0.008 (109) 0,056±0,003 (6,3) 40,54 ± 1,61 98/109 (89,9) 72.17± 4.51 (98) 
Vacinado 95/120 (79,2%) 0.144±0.003 (95) 0,022±0,003 (65) 

* P= 0,011 
15,62 ± 2,28 
* P= < 0,001 

34/95 (35,8) 
* P= < 0,001 

18,38± 3.31 (34) 
* P= < 0,001 

Camundongos       
Controle 5/30 (16,7%)  0.116±0.008 (5) 0.062±0,004 (n.a.) 52,50 ± 0,767 5/5 (100) 95,40 ±  2,60 (5) 
Vetor Vazio 5/30 (16,7%) 0.123±0.009 (5) 0.064±0,004 (n.a.) 51,94± 1,52 5/5 (100) 97,40 ±  0,60 (5) 
Vacinado 
 

5/30 (16,7%) 
 

0.125±0.007 (5) 
 

0.015±0,009 (75,8) 
* P= 0,008 

13,00±8,066 
* P= < 0,001 

2/5 (40) 
* P= < 0,001 

25,00±18,44 (2) 
* P= 0,016 

* Determinado pelos testes, t de Student, qui-quadrado ou exato de Fisher comparado com o grupo controle. 
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5. Discussão  

 Até agora é bem conhecido que a maioria dos cães expostos repetidamente a R. 

sanguineus não consegue desenvolver um importante grau de imunidade contra esse parasita 

(FERREIRA et al., 2003; SZABO et al., 1995). Portanto, o desenvolvimento de uma vacina 

eficaz, capaz de controlar as infestações de R. sanguineus em cães, está em grande demanda. 

Não existe nenhuma vacina comercial para controlar infestações do carrapato do cão, somente 

para o carrapato do boi, mas estas apresentam as limitações já descritas na introdução. As 

vacinas disponíveis para bovinos são compostas por antígenos ocultos e uma foi testada em 

cães com resultados modestos (PEREZ-PEREZ et al., 2010). Nosso grupo de pesquisa em 

carrapatos, baseado no que sabe da complexidade desses artrópodes e da imunobiologia da 

resposta anti-carrapato (CARVALHO et al., 2008; CARVALHO et al., 2011; CARVALHO 

et al., 2010b; GARCIA, em andamento; KASHINO et al., 2005), descarta o sucesso de 

vacinas que não sejam multicomponentes e compostos de antígenos salivares não ocultos, mas 

sim secretados pelo carrapato no hospedeiro durante a infestação (i.e., antígenos expostos). 

Vacinas eficazes também devem induzir anticorpos neutralizantes dos componentes salivares 

mediadores do parasitismo sem, contudo, causar reações inflamatórias locais nos animais 

vacinados eventualmente visitados por carrapatos, caso de uma vacina patenteada 

(TRIMNELL et al., 2005). Assim, usando critérios que abordam a complexidade da interface 

carrapato-hospedeiro, buscamos antígenos nos transcriptomas de glândulas salivares dos 

carrapatos do boi e do cão para validá-los no modelo murino e também no cão, o usuário final 

da vacina eventualmente bem sucedida. 

 Para executar essa tarefa quarenta e cinco genes foram selecionados do 

sialotranscriptoma de R. microplus. O advento de tecnologias para o estudo de transcriptomas 

em larga escala criou uma demanda para um processo de clonagem em larga escala dos genes 

de interesse (GIs) para executar estudos diversos, inclusive de imunogenicidade. Com isso em 



 

 99 

vista, Valenzuela (OLIVEIRA et al., 2006) desenvolveu um vetor plasmideal proprietário, o 

TOPO VR2001, que combina as facilidades da clonagem rápida do vetor TOPO TA 

(Invitrogen) dependente de topoisomerase com as vantagens do vetor VR 1020 para 

imunização com DNA (VICAL), cujo plasmídeo possui um gene de resistência a canamicina, 

um promotor forte oriundo do citomegalovírus humano para promover expressão otimizada 

do GI e um peptídeo sinal do ativador tecidual de plasminogênio para promover a secreção do 

GI pelas células transformadas pelo plasmídeo.  

 Esta última característica do vetor vacinal é importante porque, no caso da interface 

carrapato-hospedeiro, existem inúmeras evidências de que tanto a imunidade mediada por 

anticorpos quanto a imunidade celular caracterizada por reações cutâneas tardias (DTH) 

dependentes de basófilos medeiam a resistência ao parasita. Esses mecanismos, por sua vez, 

dependem de linfócitos T CD4+ que reconheçam antígenos exógenos processados e 

apresentados no contexto de MHC classe II, daí a importância da construção vacinal conter o 

peptídeo sinal. 

 GIs de diversos artrópodes hematófagos foram clonados no vetor descrito acima 

pelo colaborador Valenzuela e colegas (OLIVEIRA et al., 2006, e comunicação pessoal) e 

foram, então, testados quanto à capacidade de induzir reações de DTH quando entregues sob a 

forma de DNA plasmidial inoculado intradermicamente em hospedeiros previamente expostos 

a saliva de flebotomíneos ou carrapatos. O reconhecimento de GIs por anticorpos é 

estabelecido por meio de western blot do salivoma. É importante ressaltar que os plasmídeos 

foram testados em hospedeiros já imunes, previamente expostos a saliva de flebotomíneos ou 

carrapatos. Essa estratégia é chamada de imunologia reversa (VIVONA et al., 2008) porque é 

o hospedeiro imune que indica quais os GIs que induzem o padrão de resposta desejado 

evitando a necessidade de imunizar animais com os GIs para verificar, somente então, o 

padrão de resposta. 
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Essa estratégia tem se mostrado útil em alguns estudos para a escolha de antígenos 

alvos para o desenvolvimento de uma vacina contra artrópodes hematófagos. O Anexo A 

contém um resumo dos resultados desse investigador obtidos com GIs de 4 espécies de 

artrópodes hematófagos, inclusive uma espécie de carrapato (Jesus G. Valenzuela, 

comunicação pessoal). Como pode-se verificar, de 25 a 30% dos GIs testados induziram 

reações de hipersensibilidade cutânea tardia. Cerca de 50% dos GIs de flebotomíneos 

induziram anticorpos, mas não houve sobreposição desses dois tipos de resposta para cerca de 

metade dos GIs que induzem resposta imune. Em outras palavras, nem todo GI que induz 

DTH também induz anticorpos e vice-versa. Esses resultados reforçaram a necessidade de 

triar os GIs quanto a sua capacidade de induzir DTH, que é um dos componentes da resposta 

imune protetora contra carrapatos.  

 Existe também trabalhos que indicam reatividade cruzada entre espécies de 

carrapatos. Assim pensando na possibilidade de vacinar cachorros que são parasitados pelo R. 

sanguineus, com  antígenos do carrapato do boi, o R. microplus, realizamos primeiramente 

uma análise in silico dos 45 GIs de R. microplus que o nosso grupo já possuia clonados em 

vetor plasmidial (TOPO VR2001). Verificamos que de fato existem características em comum 

entre as espécies estudadas, onde 33 GIs de R. microplus apresentavam funções biológicas  

similares a 67 genes transcritos na glândula salivar de R. sanguineus e dois genes apresentam 

grande similaridade em nível de estrutura primária. Outro fato que nos levou a testar a 

hipótese de que imunidade contra antígenos de uma espécie de carrapato conferirá proteção 

contra outra espécie foi que verificamos que animais infestados com o R. sanguineus e 

desafiados com extrato de larva de R. microplus também apresentavam reações do tipo DTH, 

demonstrando que a resposta imunológica mediada por células de animais pré-sensibilizadas 

com o carrapato R. sanguineus reconhecem alguns antígenos do R. microplus; e ainda, soros 

de animais infestados com R. microplus e R. sanguineus reconhecem reciprocamente 
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proteínas dos extratos de larvas de R. sanguineus e R. microplus. Também confirmando que a 

reatividade entre as duas espécies aqui estudadas acontece, foi descrito recentemente que 

cachorros vacinados com a proteína recombinante Bm86 do R. microplus apresentaram 

diminuição do número larvas, ninfas e adultos de R. sanguineus que se alimentam neles ,ainda 

sendo observada a diminuição do peso das fêmeas ingurgitadas, da massa de ovos e também 

uma diminição no índice reprodutivo dessas fêmeas (PEREZ-PEREZ et al., 2010).  

 A idéia de procurar antígenos protetores que atuem conjuntamente em uma 

formulação vacinal multicomponente vem sendo cada vez mais aceita como a indicada para o 

controle da interação entre carrapatos e seus hospedeiros, o que torna a identificação de novos 

antígenos candidatos extremamente importante. Assim, como será descrito a seguir, 7 GIs de 

R. microplus foram selecionados para compor uma vacina multigênica contra o R. sanguineus. 

Os critérios de escolha em ordem de importância além dos fornecidos pela bioinformática 

foram: analizar se a vacinação de camundongos com o GI individual afetava vários 

parâmetros parasitológicos da infestação com adultos de R. sanguineus, avaliar se o GI 

induziu anticorpos específicos após vacinação em camundongos e/ou induzia reatividade 

cutânea tardia quando inoculado em pele de cobaias imunes por meio de infestações 

anteriores com R. sanguineus.  

A seguir são descritos alguns aspectos dos antígenos testados no coquetel. 

 

O SigP-D08 é um GI que codifica proteína similar a um inibidor de serina protease 

com a presença de domínio Kunitz, cuja função biológica putativa é a inibição de trombina. 

Inibiria a formação de coágulos, facilitando assim a alimentação do parasita. Esses inbidores 

já foram descritos para diversas espécies de carrapatos, entre elas Boofilina (MACEDO-

RIBEIRO et al., 2008), a Hemalina (LIAO et al., 2009) e HLS2 (IMAMURA et al., 2005; 

2006) de Haemaphisalys longicornis, a Amblina de Amblyomma hebraeum (LAI et al., 2004) 
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e os Ixolaris, Iris e Pentalaris de Ixodes scapularis (FRANCISCHETTI et al., 2004; 

FRANCISCHETTI et al., 2002; NAZARETH et al., 2006), além de outras serpinas 

(FRANCISCHETTI, 2010; PREVOT et al., 2006; PREVOT et al., 2009). De fato, essa 

função de inibir a trombina possui um grande papel na aquisição de sangue para os carrapatos, 

talvez por isso já foram identificadas em várias espécies diversas moléculas com funções 

redundantes. Interessantemente, nosso grupo mostrou que o tempo de coagulação na pele 

infestada de bovinos geneticamente resistentes ao R. microplus é significativamente menor do 

que aquele da pele infestada de bovinos geneticamente suscetíveis a este ectoparasita. 

Concomitantemente mostramos que a expressão de inibidores do tipo Kunitz é 

significativamente menor nos carrapatos que alimentam-se nos hospedeiros resistentes ao 

carrapato que apresentam menor eficiência reprodutiva (CARVALHO et al., 2010b), 

sugerindo que o nível de imunidade do hospedeiro pode afetar a função das proteínas anti-

hemostáticas do carrapato. Com efeito, neste trabalho a vacinação gênica com esse GI SigP-

D08 afetou 4 dos 6 parâmetros parasitológicos mensurados durante o ciclo biológico do 

carrapato R. sanguineus alimentado em camundongos (número de fêmeas que conseguiram se 

alimentar, o peso das fêmeas e da massa de ovos produzido por essas e a taxa de eclosão das 

larvas). Vale ressaltar que foi o GI que mostrou afetar o maior número de parâmetros 

estudados. A vacinação também induziu a formação de anticorpos aparentemente específicos 

somente depois do reforço mediado pela infestação artificial com carrapatos adultos, 

entretanto a especificidade precisa ser confirmada com ensaios realizados com proteínas 

recombinants. Este GI não induziu a formação de reatividade cutânea tardia.  

 

Cem-A11 codifica uma proteína similar a seda de aranha tipo flageliforme e nosso 

grupo hipotetiza que a função biológica putativa desse GI é estrutural, talvez para mediar a 

fixação do carrapato à pele de seu hospedeiro (MARUYAMA et al., 2010), uma etapa 
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extremamente importante para o parasita conseguir se alimentar. A vacinação gênica com este 

GI afetou 3 parâmetros parasitológicos; apenas um carrapato conseguiu se alimentar e por sua 

vez ocorreu uma diminuição no seu peso, na massa de ovo produzido e também na eclosão 

das larvas. Um dado importante é que este GI além de ser abundantemente expresso em 

glândulas salivares de ninfas é também expresso em machos de R. microplus (MARUYAMA, 

2008), talvez essa expressão em machos contribui para a vacina prejudicar a infestação. A 

vacinação também induziu a formação de anticorpos aparentemente específicos que 

continuaram a ser produzidos depois do reforço mediado pela infestação artificial com 

carrapatos adultos. O GI induziu a formação de reatividade cutânea tardia 24 e 48 horas 

depois que foi inoculado em cobaias imunes por meio de infestações prévias. Outro dado que 

sugere ainda mais sua importância no parasitismo é que, a expressão gênica é 

significativamente diminuída em carrapatos que se alimentam em hospedeiros bovinos 

geneticamente resistentes (MARUYAMA, 2008); outro projeto do grupo ainda em 

andamento, Tabela 8). 

 

SigP-F11 codifica uma proteína similar a ligante de histamina, cuja função biológica 

putativa é ligar e remover histamina. Histamina é o principal mediador das reações 

inflamatórias, sendo liberado em resposta aos danos do tecido. Tem sido mostrado que 

carrapatos secretam proteínas ligantes de histaminas, ou lipocalinas, que suprimem a 

inflamação e facilitam a alimentação (WEICHSEL et al., 1998). Outras proteínas ligantes de 

histamina já foram descritas em algumas espécies de carrapatos como as proteínas RaHBP1, 2 

e 3 de Rhipicephalus appendiculatus, Salp25C e Salp25E de Ixodes scapularis e outras em D. 

reticulatus (SANGAMNATDEJ et al., 2002) e em Amblyomma americanum (ALJAMALI et 

al., 2003). Hipotetizamos que o reconhecimento dessas moléculas e a estimulação da resposta 

imune do hospedeiro por meio de vacina poderia neutralizar a capacidade do carrapato de 
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suprimir a reação inflamatória do hospedeiro prejudicando, assim, o desempenho dos 

carrapatos. Sua expressão é abundante em glândulas salivares de fêmeas (BRANDÃO, 2007), 

e a vacinação gênica com este GI afetou 3 parâmetros parasitológicos do parasita que foram o 

índice reprodutivo das fêmeas, a taxa de eclosão e a sobrevida das larvas. E, ainda, a 

vacinação induziu a formação de anticorpos aparentemente específicos somente depois do 

reforço mediado pela infestação artificial com carrapatos adultos. O GI também induziu a 

formação de reatividade cutânea tardia 48 horas depois que foi inoculado em cobaias. 

 

 O GI SigP-A12 codifica uma proteína cuja função biológica é desconhecida, mas 

que possui um domínio ML similar àquele presente na proteína MD2, assessória do TLR4 de 

imunidade inata do hospedeiro vertebrado (ZHANG et al., 2010). Resultados recentes de 

nosso laboratório mostraram que o tratamento de células dendríticas murinas com saliva de 

carrapatos R. sanguineus, aumentam a expressão de TLR (OLIVEIRA et al., 2010; RIBEIRO, 

em andamento). Assim, essa proteína salivar do carrapato poderia funcionar como um 

antagonista do MD2. A expressão desse SigP-A12 não é abundante e ocorreu apenas em 

glândulas salivares de fêmeas, mas a vacinação gênica realizada com ele afetou 3 parâmetros 

parasitológicos do artrópode  (índice reprodutivo das fêmeas, a tava de eclosão e sobrevida 

das larvas). Induziu a formação de anticorpos aparentemente específicos que continuaram a 

ser produzidos depois do reforço mediado pela infestação artificial com carrapatos adultos. 

Entretanto, o GI não induziu a formação de reatividade cutânea tardia. 

 

 Cem-F09 é um GI que codifica uma proteína similar a proteína salivar 

imunodominante 20 a 24 kDa, rica em glicina, cuja função biológica é desconhecida; proteína 

similar descrita em saliva de R. appendiculatus. Embora de função desconhecida a vacinação 

gênica afetou 3 parâmetros parasitológicos do parasita (peso das fêmeas ingurgitadas, massa 
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de ovos e taxa de eclosão das larvas). A vacinação induziu a formação de anticorpos 

aparentemente específicos que não foram mais detectados depois do reforço mediado pela 

infestação artificial com carrapatos adultos. Vale ressaltar que este GI é abundantemente 

expresso em glândulas salivares de ninfas e machos de R. microplus. Além disso, a expressão 

gênica é significativamente aumentada em carrapatos que se alimentam em hospedeiros 

bovinos geneticamente resistentes (projeto do grupo andamento, Tabela 8), sugerindo que 

essa proteína é essencial para o parasitismo, pois mesmo num hospedeiro altamente resistente 

o carrapato completa sua refeição de sangue, ainda que de forma precária. O GI induziu a 

formação de reatividade cutânea tardia 24 e 48 horas depois que foi inoculado em cobaias. 

 

 SigP-C06 codifica uma proteína similar a uma hipotética conservada cuja função 

biológica é desconhecida, mas que possui domínio RGD, característico das desintegrinas. As 

desintegrinas pertencem a uma família de proteínas de baixo peso molecular que apresentam o 

domínio RGD presente em muitas proteínas adesivas da matriz extracelular e de proteínas de 

superfície celular (BARJA-FIDALGO et al., 2005). A maioria das desintegrinas identificadas 

até o momento são potentes inibidores da agregação plaquetária, atuando como inibidor 

competitivo na interação entre o fibrinogênio e a integrina (NIEWIAROWSKI et al., 1994). 

As desintegrinas ricas em RGD encontradas em peçonhas de cobras inibem a adesão de 

leucócitos a endotélios (DA SILVA et al., 2009). Interessantemente, nosso grupo demonstrou 

que saliva de R. microplus inibe a adesão de leucócitos a monocamadas de células endoteliais 

(CARVALHO et al., 2010a), assim hipotetizamos que esse GI seja importante não só para 

imperdir a agregação plaquetária, mas também para impedir a migração leucocitária nos sítios 

inflamatórios. Mesmo sendo abundante só em ninfas de R. microplus, a utilização desse GI 

como vacina gênica afetou 2 parâmetros parasitológicos do carrapato R. sanguineus (taxa de 

eclosão e sobrevida das larvas) e induziu a formação de anticorpos aparentemente específicos 
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somente depois do reforço mediado pela infestação artificial com carrapatos adultos. O GI 

também induziu a formação de reatividade cutânea tardia 24 e 48 horas depois que foi 

inoculado em cobaias. 

 

SigP-A03 codifica uma proteína similar a metaloprotease de glândulas salivares, uma 

proteína cuja função biológica putativa é destruir componentes da matriz extracellular 

(PARKS et al., 2004) e talvez o carrapato utilize essa metaloprotease presente na sua saliva 

para formar a cavidade alimentar hemorrágica na pele do hospedeiro. Este GI é 

abundantemente expresso apenas em glândulas salivares de machos de R. microplus. Além 

disso, a expressão gênica é significativamente diminuída em carrapatos que se alimentam em 

hospedeiros bovinos geneticamente resistentes, indicando ser uma proteína importante para o 

parasitismo (resultados do grupo em andamento, Tabela  8). A vacinação gênica afetou apenas 

um parâmetro parasitológico (sobrevida das larvas), mas o fato de ser abundantemente 

expresso em machos e de ter sua expressão gênica afetada pela imunidade de bovinos 

resistentes a carrapatos o tornou um candidato importante a entrar na formulação do coquetel 

vacinal para cães. Além disso, a vacinação induziu a formação de anticorpos aparentemente 

específicos que continuaram a ser produzidos depois do reforço mediado pela infestação 

artificial com carrapatos adultos. Adicionamente o GI induziu a formação de reatividade 

cutânea tardia 24 horas depois que foi inoculado em cobaias. 

 

 Os demais GIs afetaram apenas um ou nenhum dos 6 parâmetros parasitológicos 

mensurados durante o ciclo biológico de carrapatos adultos R. sanguineus alimentando-se em 

camundongos com eles vacinados. Entre estes GIs, é digno de nota que a expressão gênica de 

SigP-A07 e Cem-F12 é abundante, mas apenas em ninfas é significativamente diminuída 

naquelas que se alimentam em hospedeiros bovinos geneticamente resistentes. O fato de a 
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vacinação com estes dois GIs não ter afetado nenhum dos parâmetros parasitológicos de 

carrapatos adultos pode refletir o fato de que estes estágios de desenvolvimento não 

expressam SigP-A07 e Cem-F12, reforçando que as respostas obtidas pela vacinação são de 

fato específicas. A vacinação com os GIs SigP-H02 e Cem-C10 induziu a produção de 

anticorpos e reação cutânea tardia aos 24 e 48 horas, porém não afetou nenhum dos 

parâmetros parasitológicos mensurados, indicando que a imunogenicidade do produto do GI 

não necessariamente significa que será um bom antígeno protetor. 

 

 Finalmente a vacina multicomponente com os 7 GIs acima citados foi testada contra 

o carrapato R. sanguineus infestando camundongos e cachorros. Escolheu-se testar a vacina 

em cães da raça Fox Terrier Brasileiro (“Paulistinha”), pois estes parecem ser bastantes 

suscetíveis ao carrapato, já que cães da raça Beagle apresentam uma certa resistência a esse 

artrópode (INOKUMA et al., 1997; LOULY et al., 2010). A entrega de coquetel de genes foi 

feita da mesma forma do que quando foi avaliado a vacinação com GIs individuais em  

camundongos (gene gun). As vacinas de DNA apresentam muitas vantagens econômicas e 

técnicas, quando comparadas às vacinas clássicas. O custo de produção das vacinas gênicas é 

consideravelmente menor que o custo de produção das vacinas compostas de proteínas 

recombinantes e peptídeos sintéticos (WHALEN, 1996). Estas vacinas porem ser liofilizadas, 

pois são estáveis a temperatura ambiente (WAINE; MCMANUS, 1995). Esse último fator é 

importante, pois facilita o transporte, a distribuição e o estabelecimento de programas de 

imunizações em territórios de difícil aceso, o que seria conveniente para a realidade brasileira 

e de outros países em desenvolvimento (AZEVEDO et al., 1999; GLENTING; WESSELS, 

2005).  

 As vacinas gênicas não são afetadas pelos anticorpos maternos, não apresentam risco 

de reversão da atenuação como as vacinas atenuadas, e pode ser co-administrada para 



 

 108 

multiepitopos de um determinado agente infeccioso (DOOLAN; HOFFMAN, 1997; HAN et 

al., 1999). E o principal benefício da vacina de DNA que é capaz de induzir os três braços da 

imunidade adaptativa: anticorpos; linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos (NAGATA 

et al., 2004; PERRIN et al., 2000; VAN TIENHOVEN et al., 2001). 

 Os riscos que podem ser gerados com vacinas de DNA, como a integração do 

plasmídio ao genoma do hospedeiro, estão sendo avaliados. Estudos têm mostrado baixa 

probabilidade de ocorrer essa integração, sendo três vezes abaixo da freqüência de mutação 

espontânea, contudo ensaios de integração são necessários para todas as vacinas de DNA. 

Outros riscos incluem a indução de tolerância, já que ocorre a apresentação do antígeno por 

longo período, ou reações auto-imunes devido a indução de anticorpos anti-DNA. Entretanto 

em um sistema imunológico imaturo ou deficiente no caso de crianças e idosos, a vacina de 

DNA apresentou menor risco que aqueles proporcionados por vacinas atenuadas (SIEGRIST, 

1997).  

 Vacinas utilizando proteínas recombinantes habitualmente necessitam da utilização 

de adjuvantes para ampliar a imunogenicidade do antígeno (ULMER et al., 2006); como 

seqüências de CpG imunoestimulatórias originadas de DNA bacteriano que ativam células do 

sistema imune inata por serem diferentes do DNA de vertebrados (SINGH; O'HAGAN, 

2002). Assim nossa vacina de DNA também possui seqüência de CpG, que possivelmente é 

detectada pelo receptor Toll-like das células dendríticas e, conseqüentemente, estimula ainda 

mais a resposta imune adquirida do  hospedeiro. De fato, o efeito adjuvante da seqüência de 

CpG é influenciado pela presença do antígeno e pela via de liberação do DNA (COBAN et 

al., 2005; SINGH et al., 2000). 

 A administração da nossa vacina foi pela via intradérmica com o sistema gene gun 

que parece estimular preferencialmente a resposta TH2 ou uma resposta balanceada com 

TH1/ TH2 (NAZARETH et al., 2006; WEBER et al., 1998), isso é muito interessante no caso 
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do parasita em questãopois se tem sugerido que as respostas eficazes  relacionado a 

resistência envolvem anticorpos e padrão de linfócitos específicos tipo TH1. Além disso, esse 

sistema libera o DNA dentro das células, diferente da via intramuscular e intradérmica que 

liberam o DNA plasmidial no meio extracelular, onde a maioria do DNA é rapidamente 

degradado pelas nucleases (LEVY et al., 1996). Estudos avaliando as vias de entrega da 

vacina identificaram que foi necessária uma concentração de DNA pela via intramuscular 100 

vezes maior que o sistema gene gun para induzir uma resposta imune semelhante 

(ROBINSON, 1997).  

 Assim, a vacinação multicomponente com o sistema gene gun contendo apenas 1 

µg/µl de cada GI de R. microplus  afetou quatro dos seis parâmentros parasitológicos tanto 

dos carrapatos alimentados em camundongos quanto os alimentados em cachorros vacinados. 

Foi evidenciado que os animais adquiriram resistência ao parasita refletido em uma 

diminuição do número de fêmeas que conseguiram colocar ovos, no peso médio da massa de 

ovos produzidos por essas fêmeas, no índice reprodutivo dessas fêmeas, e na taxa de eclosão 

das larvas.  

 Resistência adquirida desenvolvido por animais aos carrapatos é refletida na redução 

no peso da fêmea ingurgitada, peso da massa de ovos, e diminuição da taxa de eclosão das 

larvas. As diferenças significativas encontradas nos parâmetros biológicos dos carrapatos aqui 

apresentados pelos animais vacinados permitiram concluir que a infestação com R. 

sanguineus nesses animais foi fortemente afetada pelo uso desta vacina de DNA 

multicomponente. Rodríguez e colegas (1995) sugerem, também, que o efeito eficiente da 

vacina não é de morte direta dos carrapatos dentro de uma única geração, mas sim um 

controle progressivo da população de carrapatos em gerações sucessivas. Concordamos com 

essa visão sobre a funcionalidade de uma vacina anti-carrapato porque para que esta funcione 

é necessário que o parasita ingira o sangue de seu hospedeiro contendo os componentes da 



 

 110 

resposta imune efetora (e.g., anticorpos). O efeito da vacina anti-carrapato tem de ser 

preferencialmente sobre a eficiência reprodutiva da fêmea obtendo-se o controle progressivo 

da infestação de locais onde vivem os hospedeiros tal como proposto por Rodriguez. 

Felizmente isso foi constatado na vacina testada neste trabalho e que levou a uma diminuição 

de 84 e 75% da eclosão de larvas nos cachorros e camundongos vacinados, respectivamente, 

alterando assim o potencial biótico do artrópode. O controle direto da infestação terá que se 

dar por meio de outras tecnologias tal como o uso de cairomônios ou alomônios ou outras. 
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6. Conclusão 

 Este trabalho permitiu as seguintes conclusões; 

• O estudo in silico demonstrou que 2 GIs de R. microplus possuem similaridade 

significativa com genes transcritos na glandula salivar de R. sanguineus;  

• O estudo in silico demonstrou que 14 GIs de R. microplus codificam produtos cuja 

função biológica é similar à de produtos de genes transcritos na glandula salivar de R. 

sanguineus;  

• Foi demonstrado que o extrato de larvas de R. microplus e de R. sanguineus são 

capazes de induzir resposta cutânea tardia após 24, 48 horas em cobaias pré-

sensibilizadas com R. sanguneus; 

• A maioria dos 14 GIs de R. microplus induziram resposta cutânea tardia em cobaias 

pre-sensibilizadas com o R. sanguineus; 

• A maioria das vacinas de DNA contendo os 14 GIs individuais do R. microplus, afetou 

pelo menos um parâmetro parasitológico da infestação de camundongos com R. 

sanguinus. Também induziram anticorpos nos animais vacinados, embora a 

especificidade dos anticorpos não pudesse ser determinada com precisão devido à falta 

de antígenos recombinantes; 

• As infestações feitas após vacinas de DNA contendo os 14 GIs individuais do R. 

microplus aumentaram as quantidades de anticorpos para vários dos GIs, sugerindo 

que a vacinação induziu células de memória; 

• A reatividade cruzada entre a proteína codificada pelos diferentes GIs e componentes 

de saliva de fêmeas de R. sanguineus e R. microplus e de extratos de larvas destes 

mesmos carrapatos era bastante variada. 
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• A vacina multigênica contendo 7 GIs de R. microplus mostrou ser capaz de afetar 

quatro dos seis parâmentros parasitológicos, alterando assim o potencial biótico dos 

artrópodes. 

•  A imunidade cruzada entre os artrópodes de fato ocorre, e os GIs de R. microplus 

podem ser alvos para uma vacina contra o carrapato R. sanguineus. 

• Os resultados gerados comprovam que os critérios bioinformáticos e os métodos de 

triagem empregados na seleção dos GIs foram corretos. 
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Anexo



 
 

Anexo A- Resposta imune elicitada por inoculação intradérmica com DNAs plasmideais 
purificados contendo GIs expressando proteínas individuais de saliva de artrópodes 
hematófagos. 
 

Vetor Hospedeiro testados Resposta de DTH/ 
Número de GIs testados (%) 

Lutzomia longipalpis Camundongos singenéicos (2 cepas) e 
hamsters 

9/30 (~30%)* 

Phebotomus papatasi Camundongos suiços 5/21 (~25%)* 
Phebotomus argentipes Camundongos suiços 6/24 (~25%)* 
Ixodes scapularis Cobaias 8/32 (~25%) 

Phlebotomus ariasi Camundongos  13/24 (~54%) 

GIs de flebotomíneos cujos produtos geraram anticorpos em animais imunizados: ~50% 

 

 

 

 

 

 

 

 


