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1. RESUMO 

A Febre Maculosa das Montanhas Rochosas, conhecida no Brasil como 

Febre Maculosa Brasileira, é considerada uma das doenças mais severas do 

mundo. Essa doença é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, cujos vetores no 

Brasil são as espécies de carrapatos Amblyomma cajennense e Amblyomma 

aureolatum. No artrópode vetor, os componentes cruciais de interação com os 

patógenos concentram-se no sistema digestório e nas glândulas salivares. Dessa 

forma, a identificação e a caracterização funcional de genes expressos pelo vetor 

podem contribuir significativamente para o detalhamento dos eventos moleculares 

que ocorrem no estabelecimento da interação com os patógenos. Sendo assim, no 

presente projeto propomos avaliar o papel de duas proteínas secretadas na saliva 

de A. aureolatum na aquisição de R.rickettsii. Para tal, os genes codificadores 

dessas proteínas serão silenciados por RNA de interferência (RNAi). Acreditamos 

que os resultados obtidos no presente projeto podem contribuir para o 

desenvolvimento de novos alvos para o controle dos carrapatos vetores, bem como 

dos patógenos por eles transmitidos. 

2. INTRODUÇÃO 

Carrapatos são ectoparasitas hematófagos obrigatórios de animais 

domésticos e selvagens, e também de humanos. Através da alimentação, carrapatos 

podem transmitir uma grande variedade de microrganismos patogênicos, 

representando o segundo grupo de vetores que maior número de patógenos 

transmite ao homem. A Febre Maculosa das Montanhas Rochosas (Rock Mountain 

Spotted Fever) é a riquetsiose mais severa do mundo (Dantas-Torres, 2007). No 

Brasil essa doença é conhecida como Febre Maculosa Brasileira (FMB), cujo agente 

etiológico é a Rickettsia rickettsii (Dantas-Torres et al., 2012). No Brasil, o carrapato 

A. cajennense, também conhecido como carrapato-estrela, é apontado como um dos 

principais vetores da doença (Labruna, 2009). Além desse, em várias regiões do 

estado de São Paulo, notadamente na região metropolitana da capital paulista, o 

carrapato da espécie A. aureolatum também vem sendo identificado na transmissão 

da FMB [(São Paulo, Manual de Vigilância Acarológica, 2004; (Labruna, 2009; 

Moraes-Filho et al., 2009; Pinter, 2006)].  

No sistema digestório e também nas glândulas salivares dos artrópodes, 

estão presentes componentes que participam da interação com patógenos. A 



transmissão de patógenos do carrapato para o hospedeiro se dá basicamente pela 

saliva, que exerce fundamental importância no local de inoculação, minimizando as 

reações imunológicas do hospedeiro. É provável que genes expressos no tubo 

digestivo e nas glândulas salivares exerçam papel fundamental para a sobrevivência 

do vetor e também contribuam para sua interação com o patógeno. Nesse contexto, 

o conhecimento do conjunto de genes expressos pelo vetor pode contribuir 

significativamente para o detalhamento de eventos moleculares que ocorrem no 

estabelecimento da infecção. Considerando o importante papel do carrapato A. 

aureolatum como vetor FMB no Brasil, acreditamos que o conhecimento de genes 

modulados após a infecção com R. rickettsii poderá trazer candidatos para o 

desenvolvimento de novas estratégias não somente para o seu controle, mas 

também para o controle do patógeno que ele transmite, identificando potenciais 

candidatos a vacinas a serem explorados futuramente. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo avaliar o efeito do silenciamento de dois 

genes da glândula salivar de A. aureolatum, que codificam proteínas secretadas pela 

saliva desse carrapato, sobre a aquisição de R. rickettsii.  

 

4. METODOLOGIA  

Será utilizada a técnica de RNA de interferência, que consiste na injeção de uma 

dupla-fita de RNA que causa o silenciamento do gene que codifica a proteína alvo. 

Para avaliação do silenciamento gênico e do número de bactérias adquiridas pelo 

carrapato utilizaremos a técnica de reação em cadeia de polimerase quantitativa 

(qPCR).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Serão utilizados carrapatos adultos da espécie Amblyomma aureolatum. As 

duplas-fitas de RNA (controle e alvo) serão produzidas e injetadas nos carrapatos 

com auxilio de um nanoinjetor. Após a injeção os carrapatos serão mantidos em 

BOD por 24h e em seguida alimentados por 72h em coelhos previamente infectados 

com R. rickettsii. Ao final desse período, os carrapatos serão coletados, as glândulas 

salivares dissecadas e submetidas a extração de ácidos nucléicos, para avaliar a 

quantidade de bactérias presentes na glândula salivar e também o silenciamento 



gênico. Os dados serão analisados estatisticamente, pelo teste t de Student, sendo 

que as diferenças de expressão gênica entre as amostras que tiveram o gene alvo 

silenciado e a amostras controle (gene não relacionado) serão consideradas 

significantes quando p ≤ 0,05.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O ciclo biológico do carrapato A. aureolatum é bastante longo, de 

aproximadamente 116 a 168 dias (Rodrigues et al, 2002), fator esse que em alguns 

momentos limita o desenvolvimento de experimentos. Em nossa colônia, que foi 

iniciada em janeiro de 2014, teremos carrapatos adultos no mês de setembro, 

período em que os experimentos serão realizados. Atualmente estamos produzindo 

as duplas-fitas que serão utilizadas nos experimentos de RNAi. 
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